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گریبان گیر جامعه سیاسی،  که  نگاه مناسبتی به معارف دینی آفتی است 
فرهنگی ما شده است.

که امری الزم  بزرگداشت این مناسبت ها، ترویج و تبیین است  از سویی 
است ولی اینکه فقط در تاریخ هر مناسبت به دقایق و لطایف و پیام های 
به  دینی  جامعه  نیاز  به  بی دقتی  گاهی  و  کم لطفی  می شود،  اشاره  آن 
کاستی های پیام های  معارف دینی است. مناسبتی دیدن، قطعا موجب 

واالی معرفتی است.
و  می شود  آغاز   بندگی  و  عبادت  و  فطر   سعید  عید  با  شوال المکرم  ماه 
مهم ترین مناسبت این ماه، شهادت رئیس مذهب امام جعفر صادق )ع( 
کرام مقام رئیس مذهب امری است واجب،  است. از یک سو بزرگداشت و ا
و از سویی بهره از معارف واالی این واقعیت، تجلی دست آویز نورانی شدن 
و  بیت)ع(   اهل  معارف  نشر  دوران  نورانی،  امام  آن  امامت  دوران  است. 
تربیت مروجین برتر  در این مکتب است. آنچه با دقت در بیانات و تعالیم  
امام صادق )ع( راهگشا خواهد بود، ترویج مکتب اصیل با ابزار عقالنیت 

و تشویق جامعه مومنین به تعقل  در مناسبات آسمانی و انسانی است.
در این ماه همچنین خاطره هدم بقیع و قبور مطهر حضرات اهل بیت )ع( 
کرده و باز یادآور تبلیغ اسالمی بدون شارحان و  ک  دل های مریدان را غمنا
متولیان اصلی است. تفکر  وهابیت در ظاهر مروج اسالم و در باطن ترویج 

خشک مغزی و جهل است.
آیت اهلل  مرحوم  تشیع  جهان  مرجع  بزرگ  یادبود  شوال المکرم  ماه  در 
نور  مسیر  خادمان  تربیت  و  تشیع  مکتب  عظمت  یادآور  بروجردی )ره(، 

است.
درخواست  محترم  مخاطبین  از  خاضعانه  زاد،  ماِه  کتاب  تدوین  گروه 

همکاری و نقد و ارشاد دارد.

با سپاس
کتاب ماه تبلیغ  گروه تدوین 

ــــدا
ت

ـــــٮ ا�ب
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نویسنده مهدی سلطانی رّبانی 

مقّدمه

ــه« اســت. ایــن  یکــی از روش هــای عقالیــی رایــج در میــان ملــل و نحــل، »تقّی
کــه بــه معنــی خــودداری از افتــادن بــه دام خطــر و مهلکــه مــی باشــد، در  شــیوه 
ــا عمــل عّمــار بــن یاســر و تأییــد پیامبراســالم صلــی اهلل علیــه و آلــه  اســالم نیــز ب
وســلم ، ســپری بــرای حفــظ جــان مســلمانان در مواقــع خطــر شــناخته شــد و 
گفتــه ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم جــزء دیــن و آییــن اســالم واقــع شــد. بــه 
تاریخ  طول  در  شیعیان  شد  باعث  که  است  عواملی  ترین  مهم  از  »تقّیه« 
خونبار خود به حفظ مکتب و عقایدشان پرداخته و آن را به دست ما برسانند. 
کالمی ـ فقهی شیعه و عملکردهای تاریخی  به همین جهت، یکی از معتقدات 
کثریت غیر شیعه یا غیر مسلمان محسوب  آن برای حفظ موجودّیتش در برابر ا

گردد. می 
است  بشری  طبیعی  رفتار  یک  تقّیه  که  است  آن  دیگر،  توّجه  قابل  نکته 
تاریخ سابقه دارد و مخصوص مذهب  اقوام و ملل در سراسر  کثر  ا و در عرف 

که توان  کنش فرد یا قوم مقهور یا در اقلیت است  شیعه نبوده است؛ بلکه وا

امام صادق)ع( و مسأله تقّیه 
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ـارف
ــ

معـ

 سیری در معنای تقّیه

الف( معنی لغوی تقّیه 
لغت تقّیه از دو جهت ماّده و هیئت، قابل بحث و بررسی است:

که واو آن به »تا« تبدیل  از جهت ماّده، حروف اصلی آن »وقی« می باشد 
شده است. بنابراین اصل آن »وقّیه« بوده و از این جهت، هم ریشه با لغت 

که اصل آن »وقوی« بوده است. تقوا می باشد 
مصدر ثالثی مجّرد آن »وقی« و »وقایة« است به معنای »صیانت« و »نگه 

داری«.1
صالح  عمل  وسیلّه  به  گناه  و  عذاب  از  نفس  حفظ  معنای  به  همچنین 

می باشد.2
کلمه تقّیه بر وزن فعلیة می باشد و در مصدر یا  از جهت هیئت و صیغه، 

اسم مصدر بودن آن اختالف است.3
تای آن، تای وحدت است. چون  و  باشد  در هر صورت، ثالثی مجّرد می 
انجام  خاّصی  موارد  در  و  نیست  همیشگی  که  شود  می  یادآور  را  نکته  این 

می پذیرد.4 

ب( معنی و تعریف اصطالحی تقّیه
کالم مورد  تقّیه در علوم مختلف همانند تفسیر، حدیث، فقه، اصول فقه و 

به  ای  مبارزه  چنین  اصواًل  یا  نداشته  را  مستقیم  مبارزه  و  رویارویی 
صالحشان نبوده و موجودّیت آنها را تهدید می نموده یا می نماید. نتیجه 

بهره می  آن  از  که عقل در مقام خطرهای مهلک  تقّیه سپری است  که،  آن 
کل  که عقل  ـ  نیز  ع  که جواز اجتماعی و عرفی دارد، شر بر این  گیرد. و عالوه 

است ـ  آن را امضا نموده و وظیفه دانسته است.
و  تاریخچه  تقّیه،  در معنای  اجمالی  با سیری  که  آنیم  بر  ما  مقاله  این  در 
رفع  را  آن  به  مربوط  و شبهه های  ها  پیچیدگی  برخی  اسالم،  در  آن  جایگاه 
قرار  بررسی  و  مورد بحث  السالم  علیه  امام صادق  از دیدگاه  را  تقّیه  و  نموده 
که خدمتی باشد به آستان مقّدس اهل بیت علیهم السالم  دهیم. امید است 

و عرصه علم و دانش.ان شاءاهلل.
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تعریف اصطالحی واقع شده است. اما با توّجه به تشابه فراوان این تعاریف و نیز 
عدم تصریح مؤّلفان به مورد نظر قرارگرفتن اصطالح علمی خاص و نیز ورود آن 
که تقّیه  در قرآن و استفاده فراوان آن در روایات، این نتیجه حاصل می شود 
همانند کلماتی چون صالة، حقیقتی غیر مختص به علمی خاص یافته و شّدت 
که حقیقتی شرعّیه یا الاقل متشّرعه  رواج آن در میان مسلمانان باعث شده 
یابد. پس منظور از معنا و تعریف اصطالحی آن، تعریف در عرف مسلمانان و به 

عبارت دیگر، معنای آن در عرف متشّرعهـ  اعم از سّنی و شیعهـ  می باشد.
که صحیح  کالم دانسته اند5؛  برخی آن را مخصوص به علم فقه، اصول و 
گردید، در علوم دیگری همانند تفسیر و  که ذکر  به نظر نمی رسد، زیرا چنان 
ای  گونه  به  باید  آن  برای  یا مفهوم ذکر شده  تعریف  و  کاربرد داشته  حدیث 

گردد. کار آمد محسوب  که در آن علوم نیز  باشد 
 فقهای شیعه و اهل سّنت از تقّیه مفاهیم و تعاریف مختلفی ارائه نموده اند 

گردد: که چند مورد از آنها به عنوان نمونه ذکر می 

1. شیخ مفید: »تقّیه، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به حق و پنهانکاری 
کردن از آنان در آنچه ضرر دین و دنیا را در پی  با مخالفان حق و پشتیبانی 
کنیم، تقّیه واجب است و هرگاه  دارد. هرگاه به »ضرورت تقّیه« ظّن قوی پیدا 
گردیدن و نمودن حق ضروری  که آشکار  ندانیم یا ظّن قوی نداشته باشیم 

است، تقّیه واجب نیست.«6

به  را  قلبی  اعتقاد  از: خالف  عبارت است  »تقّیه،  امین االسالم طبرسی:   .2
زبان آوردن به جهت ترس بر جان.«7

تعریف فوق، دارای اشکال هایی است:
1. تقّیه منحصر به زبان نیست، بلکه در عمل نیز می باشد.

2. حق بودن معتقد و باور قلبی در این تعریف بیان نشده است.
گیرد. 3. با انحصار تقّیه به ترس، این تعریف تقّیه مداراتی را در برنمی 

بلکه ترس در  بر جان نیست،  به ترس  تقّیه منحصر  نیز  4. در موارد ترس 
مورد برادران دینی و نیز خود دین را هم شامل می شود.8

3. شیخ مرتضی انصاری: »اسم است برای اتقی ـ یتقی و تاء در آن بدل از واو 
گفتاری  کردار و  کردن با دیگری است در  است. مقصود از آن در فقه، موافقت 

که مخالف با حّق است، برای نگه داشتن جان خویش از زیان او.«9
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 تاریخچه تقّیه

ـارف
ــ

معـ

الف( تقّیه قبل از اسالم 
کهن دارد. زیرا اّولین مورد  از نظر روایات شیعه، مسأله تقّیه پیشینه ای بس 
آدم علیه  فرزند حضرت  یعنی شیث )هبة اهلل(  الهی؛  پیامبر  به دومین  را  آن 
برادرش  از  قابیل،  دست  به  هابیل  قتل  از  پس  که  دهند  می  نسبت  السالم 
قابیل به جهت حفظ جان خود تقّیه نمود.14 پس از آن در بعضی از روایات، 
که  است15،  شده  ح  مطر السالم  علیه  ابراهیم  حضرت  سّنت  عنوان  به  تقّیه 
نمود.  استنباط  را  حضرت  آن  نزد  آن  مداومت  سّنت  کلمه  از  بتوان  شاید 
پرستندگان  با  برخورد  همچون:  مواردی  در  حضرت  آن  سیره  در  که  چرا 
گفتن »اّنی سقیم«17 در  گفتن »هذا رّبی«16 و نیز  ستارگان، ماه و خورشید با 
مقابل دعوت همشهریان او برای خروج از شهر و باالخره بر زبان راندن جمله 
از شکننده بت هایشان،  کبیرهم«18 در مقابل سؤال بت پرستان  »بل فعله 

کرد.19 گونه هایی از تقّیه و تورّیه را می توان مشاهده 
که حضرت یوسف علیه السالم برای نگه داشتن برادرش نزد خود  چاره ای 
اندیشید، به عنوان شاهدی دیگر برای تقّیه پیامبران در روایات شیعه ذکر 

کردار یا  گفتار،  کردن با دیگری است در  4. سّید حسن بجنوردی: »موافقت 
که انجام دادن آن واجب است و در باور انسان بر خالف حق  کاری  رها نمودن 

که او را دوست دارد، از زیان.«10 کسی  است برای نگهداری خویش یا 

است،  دشمنان  شّر  از  مال  یا  آبرو  یا  جان  حفظ  »تقّیه،  حنبلی:  آلوسی   .5
کافران  مانند  باشد؛  می  دینی  اختالف  بر  مبتنی  آنها  دشمنی  که  دشمنانی 
که دشمنی آنها به جهت اغراض  و مسلمانان از فرقه های دیگر، یا دشمنانی 

دنیوی مانند مال و سلطنت می باشد.«11

به جهت  با حق،  کردار مخالف است  یا  گفتار  »تقّیه،  6. محّمد رشید رضا: 
حفظ از ضرر.«12

 7. ابن حجر عسقالنی: »تقّیه، پرهیز از اظهار مسائل درونی همانند باورها و 
غیر آن برای دیگری است.«13
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کاروان برادران  شده است.20 در آن مورد ندا دهنده ای از سوی آن حضرت به 
که طبق بعضی از روایات، مراد یوسف علیه السالم  یوسف نسبت دزدی داد21 
از این خطاب، دزدیدن خود او از سوی برادرانش بوده است، نه دزدی پیمانه 

پادشاه.22
با  گفتن  به سخن  و هارون علیهماالسالم  یافتن حضرت موسی  مأموریت 
نًا« با فرعون23 نیز در روایات به عنوان موردی دیگر برای تقّیه  نرمش »قواًل لِیّ
که تقّیه ای بودن این عمل یا به جهت اخفای بخشی از  ذکر شده است.24 

حقایق و واقعّیات و تکیه بر توحید تنها و یا از باب تقّیه مداراتی بوده است.
اّدعای  فرعون  که  زمانی  در  نّجار  حبیب  یعنی  فرعون؛  آل  مؤمن  داستان 
می  قتل  به  را  آنها  و  بود  برخاسته  ستیز  به  پرستان  خدا  با  و  کرده  خدایی 
رساند، در ظاهر با آداب و رسوم و فرهنگ فرعونی هماهنگ بود اما در باطن، 
کرد و این امر تا زمانی  وی خداپرست بود و از موسی علیه السالم حمایت می 
از موارد  گرفت، ادامه داشت؛  السالم  که فرعون تصمیم به قتل موسی علیه 
که به وسیله آن، جان و ایمان خود را از تجاوز و تعّدی فرعونیان  دیگر تقّیه بود 

نجات داد.25 
نیاموخته بود،  کسی  از  را  این سیاست  که مؤمن آل فرعون  بدیهی است 
بلکه به اقتضای عقل و خرد خویش عمل نمود و سیاست عملی او به عنوان 
گرفته و به عنوان  ع« قرار  »تقّیه« به دلیل آنکه حکم عقل بود، مورد تأیید »شر
رفتاری معقول و پسندیده به صورت وحی بر پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله 

گردید.26 وسلم نازل 
ح شده  کهف، در روایات شیعه به عنوان نقطه اوج تقّیه مطر تقّیه اصحاب 

است.27 زیرا آنان بدین جهت، حّتی اظهار شرک نیز می نمودند.28
ع در طول  که تقّیه از جمله احکام امضایی شار در حقیقت باید متذّکر شد 
و  اندیشان  کم  از  برخی  اینکه  و  گردد  می  محسوب  بشر  و  عقال  زندگی  تاریخ 
از بدعت های شیعه  را نوعی دروغ و نفاق تلّقی نموده و  معاندان شیعه آن 
و  دورویی  به  را  والیت  و  امام  مکتب  پیروان  منظور  بدین  و  اند  دانسته 
آنها سخت  و  آمده  به شمار  اهانت  نوعی  اند،  کرده  مّتهم  اندیشی  مصلحت 

در اشتباهند.29ـ30

ب( تقّیه در اسالم
گرایش افراد به آن، حّساسیت  با ظهور اسالم و تجّلی وحی در جزیرة العرب و 
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ـارف
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معـ

و  شد  برانگیخته  آن  پیروان  و  اسالم  علیه  دیگر  های  گروه  و  قریش 
گردید، چنان  کشتار علیه آنها آغاز  گیری های شدید تا حّد قتل و  سخت 

که یاسر و همسر او سمّیه را به جرم پذیرش »اسالم« به قتل رساندند. 
ولی فرزند ایشان عّمار با درایتی خاص، تنها راه نجات جان خود را در آن 
که به ظاهر مطابق میل آنها سخن بگوید، از این رو با اظهار تبّری لفظی  دید 
از حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله وسلم ، از آسیب آنها در امان ماند. اما 
یاران پیامبر او را مّتهم به ارتداد نموده و به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
کافر شده است. حضرت فرمود: »هرگز! وجود عّمار از سر  گفتند: عّمار،  وسلم 

گوشت و خون او درآمیخته است.« تا پا، پر از ایمان است و ایمان با 
وقتی عّمار سرافکنده به حضور پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم رسید و با 
کّفار قریش باعث شدند از تو تبّری جویم و خدایان  گفت: یا رسول اهلل!  گریه 
گر بازهم  کرد و فرمود: »ا ک  کنم. پیامبر اشک های او را پا آنها را به نیکی یاد 
آیه  این  آنها سخن بگو.«31 سپس  تو چنین خواستند، مطابق درخواست  از 

نازل شد:
کسی  کره و قلبه مطمئّن باالیمان«؛  کفر باهلل ِمن بعد ایمانه ااّل من ا »َمْن 
به  مجبور  که  کسی  مگر  بود  خواهد  مرتد  شود،  کافر  شدن  مؤمن  از  پس  که 

که قلب او به ایمان قرص و محکم باشد.32 کفرگویی شود، در حالی 
 با نزول این آیه و امضای عملکرد عّمار توسط پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
برای  سپری  و  اسالمی  جامعه  در  عقالیی  سّنتی  عنوان  به  »تقّیه«   ، وسلم 
گونه  گرفت. پس »تقّیه« همان  نجات جان افراد مسلمان در مواقع خطر قرار 

که از نام آن پیداست، حافظ و نگهبان افراد مبتال در شرائط دشوار است.
آغاز  از  آن  رواج  تاریخ  و  شده  می  استفاده  لزوم  مواقع  در  تقّیه  از  همیشه 
بعثت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله وسلم تا پایان غیبت صغری می باشد.33

برای  آن  با جواز  و هیچ عاقلی  گیر است  فرا و  تقّیه شیوه ای عقالیی  هرچند 
حفظ جان مخالف نیست، اما در موجبات، اهداف، موارد و احکام آن، میان 

علمای شیعه و سّنی اختالف است.
نظر  از  اما  تنها جهت حفظ نفس جایز است،  تقّیه  اهل سّنت،  نظر  از 

 از دیدگاه علمای شیعه و سّنی
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که مندوحه نداشته  علمای شیعه، تقّیه برای جلوگیری از هر مهلکه و زیانی 
باشد، جایز است.34

کاربرد، علمای سّنی تقّیه را تنها در برخورد با غیر مسلماناِن  از جهت مورد و 
مسلمانان  غیر  جمع  در  مسلمانی  هرگاه  یعنی  دانند؛  می  جایز  ک  خطرنا
کند، برای رهایی از  قرارگرفت و نتوانست به عقیده و آرمان دینی خود عمل 
کرده و به ظاهر با آنها هماهنگ شود.35 دلیل  زیان و ضرر آنها می تواند تقّیه 

که مدرک تقّیه، آیه 106 سوره نحل است. آنها این است 
را  تقّیه  السالم  علیهم  معصومین  ائّمه  از  پیروی  به  شیعه  علمای  ولی 
گیرد، جایز  قرار می  در مخاطره  که مؤمن  مواقعی  تمام  در  اقتضای عقل  به 
کّفار باشد یا از ناحیه پیروان مذاهب اسالمی  می دانند، چه این خطر از ناحیه 

که با عقیده و مذهب او مخالف هستند.
مالحظه  و  تقّیه  بحث  اوج  که  یابیم  می  در  اسالم  تاریخ  به  نگاهی  با 
کاری های شیعه، در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السالم و با سفارش و 
که دلیل آن نیز شرارت های حکومت های بنی  توصیه آن دو امام بزرگوار بوده 

امّیه و بنی عباس و حامیان آنها بوده است.
که خطر  کمان این قوم هرچند به ظاهر مسلمان بودند، اما به دلیل این  حا
کّفار نداشت، ائّمه معصومین علیهم السالم پیروان  کمی از خطر  آنها دست 

کردند. خود را توصیه به تقّیه می 
کافر یا مسلمان،  که خطری از ناحیه   بنابر این، از نظر علمای شیعه در هرجا 

مؤمنی را تهدید نماید، تقّیه الزم است.
اما از نظر حکمی نیز میان علمای شیعه و سّنی اختالف است. اهل سّنت، 
که خود را در خطر  که فرد مسلمان هنگامی  تقّیه را به این معنا جایز می دانند 
کند  کافر سرسختانه به عقیده خود عمل  مرگ ببیند می تواند در برابر دشمِن 
کند و با دشمن همگام  هرچند به قیمت جان او تمام شود و یا می تواند تقّیه 

گردد.
کثیر دمشقی می گوید: »اّتفق العلماء علی اّن المکره علی الکفر یجوز له   ابن 
کما فعل بالل رضی اهلل عنه؛ تمام  ان یوالی ابقاء لمهجته و یجوز له ان یأبی 
حفظ  برای  می تواند  گویی  کفر  به  مجبور  شخص  که  دارند  نظر  اّتفاق  علما 
کند و نیز می تواند امتناع نموده و تسلیم آنها نشود،  کّفار دوستی  جان خود با 

کّفار تسلیم نشد.«36 که بالل)رض( در برابر  چنان 
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 تقّیه، عزیمت است نه ترخیص

گرفتار  که عمل به تقّیه و یا ترک آن بستگی به تشخیص فرد  با توّجه به این 
گفته شود »تقّیه، ترخیص است  که  دارد دیگرجایی برای توّهم باقی نمی ماند 

که اهل سّنت تقّیه را ترخیص می دانند.39  نه عزیمت« و حال آن 
تکلیفی  حکم  و  وظیفه  یک  را  تقّیه  آنها  که  است  آن  توّهم  این  منشأ 

کنند.  نمی دانند، بلکه آن را یک عمل مباح تلّقی می 
که  گونه  همان  مؤمن  و  است  تکالیف  اهّم  از  نفس،  حفظ  که  صورتی  در 
امام  بدارد.  مصون  خطر  از  را  خود  است  موّظف  بخواند،  نماز  دارد  وظیفه 
با  الّتهلکة«،  الی  بایدیکم  تلقوا  آیه شریفه »وال  تفسیر  در  السالم  علیه  صادق 
به  آیه مربوط  این  فرماید:  نیندازید40؛ می  کت  به هال را  دست خود، خویش 

تقّیه است.41
که حکم در آیه، نهی است و نهی از نظر اصولی، ظهور در  با توّجه به این 
اباحه  و  ترخیص  که  این  نه  تکلیفی است  تقّیه یک حکم  حرمت دارد. پس 
گرفتار مسیلمه  گر افرادی مانند میثم تّمار و عبد بن حذافه و شخص  باشد و ا
کّذاب به تقّیه عمل نکردند، دلیل بر نقض تکلیفی تقّیه نیست؛ زیرا تشخیص 
عمل به تقّیه، مانند هر تکلیف دیگری، به علم خود مکّلف مربوط می شود و 

کردند.42 که عمل  گونه تشخیص دادند  آنها وظیفه خود را آن 

زمخشری ــ از مفّسران اهل سّنت ــ نیز در این باره می گوید:
»فان قلت اّی االمرین افضل، فعل عّمار ام فعل ابویه؟ قلُت بل فعل ابویه 

کدام یک از  گر بگویی   لالسالم؛ ا
ً
الّصبر علی القتل اعزازا الّتقیة و  الّن فی ترک 

کار پدر و مادر او  گویم  کار پدر مادر او؟ من می  کار عّمار یا  دو عمل بهتر است، 
کشته شدن، عّزت اسالم  بهتر است؛ چون در ترک تقّیه و صبر و تحّمل در برابر 

نهفته است.«37
کثر، ترخیص است نه عزیمت.  بنابراین، حکم تقّیه از نظر علمای سّنی حّدا
اما از نظر علمای شیعه به پیروی از ائّمه معصومین علیهم السالم تقّیه برای 
گوید:  باره می  این  در  واجب است. شیخ طوسی  قتل،  از خطر  نفس  حفظ 
شیعه  علمای  نظر  در  تقّیه  الّنفس؛  علی  الخوف  عند  واجبة  عندنا  »والّتقّیة 

کشته شدن واجب است.«38 هنگام ترس از 

ـارف
ــ

معـ
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 حّد نهایی تقّیه

جعل  مسلمانان  و  مؤمنان  مصلحت  جهت  در  که  تقّیه  کاربرد  دانست  باید 
که  که فراتر از آن جایز نخواهد بود؛ به این معنا  شده است، دارای حّدی است 
کارایی  گر تقّیه  تقّیه برای حفظ جان، آرمان و عقیده تجویز شده است. حال ا
که در هر  باشد  گونه ای شریر و ستمکار  به  از دست بدهد و دشمن  را  خود 
حال قصد نابودی مؤمن را داشته باشد، در آنجا تقّیه جایز نیست، بلکه باید 

کرد. امام باقر علیه السالم در این باره می فرماید: مقاومت 
تقّیه  تقّیة؛ همانا  فلیس  الّدم  بلغ  فاذا  الّدم  بها  لیحقن  الّتقّیة  »اّنما جعل 
کار به قتل  قرار داده شده است برای اینکه خون ها مصون بماند، پس هرگاه 

کشید، دیگر تقّیه روا نیست.«43 و خونریزی 
که مؤمن و مسلمان با دشمن مماشات  گونه ای باشد  گر وضعیت به  یعنی ا
کشته می شوند، در این صورت تقّیه جایز نیست و  کنند یا نکنند، در هر حال 
که افرادی به رغم حکم تقّیه، با دشمن مدارا نکرده  گر در تاریخ می خوانیم  ا
که  بود  گردیده  ثابت  آنها  برای  این اساس است؛ یعنی  بر  اند،  کشته شده  و 
با  و در جهاد  نکرده  تقّیه  رو  این  از  کشت،  را خواهد  آنها  دشمن در هر حال 
حسین  امام  شهادت  ماجرای  در  نمونه،  عنوان  به  اند.  شده  کشته  دشمن 
را به  او  که یزید به هر صورت  علیه السالم ، برای آن حضرت ثابت شده بود 

شهادت خواهد رساند، لذا آن حضرت تقّیه نکرد

 تقّیه در زمان معصومان علیهم السالم

که ذکر  گونه  محدوده تاریخی تقّیه در زمان معصومان علیهم السالم ، همان 
کرم صلی اهلل علیه و آله وسلم تا پایان غیبت  گردید، از ابتدای بعثت پیامبرا

صغری می باشد و به چهار دسته تقسیم می شود:
کالمی؛ 1. تقّیه سیاسی؛  2. تقّیه اجتماعی؛  3. تقّیه فقهی؛  4. تقّیه 

با  مواجهه  هنگام  در  السالم  علیه  معصوم  تقّیه  سیاسی،  تقّیه  از  منظور 
کم است. قدرت های حا

مقصود از تقّیه اجتماعی، تقّیه در هنگام برخورد با عاّمه )اهل سّنت( است 
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یادآوری

موضوع  اّواًل  که  منظور  بدین  و  بحث  گستردگی  جهت  به  تحقیق  این  در 
در  آن  جایگاه  و  السالم  علیه  صادق  امام  دیدگاه  از  تقّیه  »بررسی  ما  تحقیق 
روایات، در  تقّیه در  بر  تقّیه و حمل  ثانیًا بیشترین موارد  بوده،  ایشان«  عصر 
دوران آن حضرت مشاهده می شود، ما از پرداختن به ابعاد دیگر خودداری 

که این شبهه، پاسخ داده شود: کنیم. اما قبل از هر چیز، الزم است  می 
که در عصر عّزت اسالم می زیست، چه نیازی به  امام صادق علیه السالم 

تقّیه و توصّیه به آن داشت؟44
ـ 148 ق.( در  پاسخ: با بررسی دوران امامت امام صادق علیه السالم )114 

که این دوران را می توان به سه بخش تقسیم نمود: می یابیم 
اّول: دوره استقرار دولت بنی امیه )114 ـ 125 ق.(.

دوم: دوره درگیری های بنی امیه و بنی عباس و نیز درگیری های بنی عباس 
در آغاز حکومت با مخالفان خود )125ـ145 ق.(

سوم: دوران تثبیت دولت عباسی )145 ـ 148 ق.(.
امام صادق علیه السالم از بخشی از دوره اّول و تمام دوره دوم توانست 

ـارف
ــ

معـ

با  کیفیت های مختلفی همچون: مدارات در هنگام معاشرت  به  که 
آنها، شرکت در اجتماعات آنان و نیز پنهان نمودن حق یا اظهار خالف آن 

در مواجهه با آنان می باشد.
علیه  معصوم  که  است  فقهی  احکام  موارد  در  تقّیه  فقهی،  تقّیه  از  منظور 
السالم به جهت تقّیه، حکمی را پنهان نموده و یا خالف آن را اظهار می نماید 

که به »تقّیه در حکم« نیز معروف است.
کالمی، تقّیه در مسائل مربوط به والیت و امامت ائّمه علیهم  مراد از تقّیه 

السالم می باشد.
که منظور از تقسیمات فوق، تقسیم دقیق منطقی نبوده،  قابل ذکر است 
در  که  چرا  نمودیم.  اقدام  امر  این  به  مطالب  فهم  سهولت  جهت  به  بلکه 
که  آن  مثل  دارد؛  وجود  نیز  یکدیگر  در  آنها  تداخل  امکان  موارد،  از  بسیاری 
که می  کم، در حکمی فقهی تقّیه نماید،  امام علیه السالم در مقابل قدرت حا

توان آن را هم در بخش تقّیه سیاسی و هم در بخش تقّیه فقهی داخل نمود
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امام صادق علیه السالم و تقّیه

به همین  بپردازد.  به نشر معارف اسالم و شیعه  و  استفاده نموده  به خوبی 
جهت و با توّجه به سهم فراوان آن امام در نشر مذهب شیعه، این مذهب با 
گشت. اما در دوره سوم به شّدت تحت فشار حکومت  نام »جعفری« مشهور 
که بیشتر موارِد تقّیه آن حضرت و نیز روایات سفارش و ذکر  عباسی قرارگرفت 
فضائل تقّیه، مربوط به این دوره است. در واقع آن دوره نه دوران عّزت اسالم، 
بلکه دوره اقتدار بنی عباس بود؛ زیرا در حقیقت یکی از تاریک ترین دوره های 
که منصور دوانیقی در عصر  با فشار و اختناقی  اسالم می باشد، به خصوص 
السالم حّتی  امام صادق علیه  که  گونه ای  به  بود،  کرده  ایجاد  خالفت خود 
مرّدد  نفر  پنج  بین  »وصّیت«  و  کند  اعالم  صراحت  با  را  خود  وصّی  نتوانست 

که یکی از آنها خود منصور بود تا جان وصّی واقعی در خطر نیفتد.45 ماند 

علیه  امام صادق  زبان  از  روایات فقهی شیعه  کثر  ا بیان شد،  که  همان طور 
تقّیه  ویژه  به  تقّیه،  موارد  بیشترین  که  چنان  هم  است.  شده  صادر  السالم 
کنیم. همچنین  فقهی و نیز حمل بر تقّیه را در روایات آن حضرت مشاهده می 
دوره امامت آن حضرت یکی از طوالنی ترین دوران های امامت ائّمه علیهم 
از دوره  گرچه در مقطعی  ا السالم به شمار می رود. امام صادق علیه السالم 
امامت خود ـ به خصوص پس از حکومت هشام تا دهه اّول حکومت منصور ـ 
یعنی از سال 125 تا 145 ق. توانست آزادانه به نشر حقایق و معارف بپردازد، 

اما عواملی باعث صدور روایات تقّیه ای از آن حضرت شد؛ همچون:
1. تقّیه از حکومت در دوران هشام و منصور.

که در مواردی ایشان،  کندگی اصحاب آن حضرت از جهت مذهب   2. پرا
طبق مذهب فقهی پرسشگران جواب می داد.

3. حفظ جان اصحاب خود.
تقّیه در  احتمال  اظهارات فوق،  بنابر  از اصحاب.  بعضی  بودن  ک  4. شّکا
باشد،  زراره  همانند  خاّصی  اصحاب  آن،  ناقل  گر  ا حتی  حضرت  آن  روایات 
را  تقّیه  روایات  منحنی  یک  ترسیم  با  بخواهیم  گر  ا همچنین  است.  فراوان 
امام صادق علیه  امامت  که دوره  نتیجه می رسیم  این  به  باز  کنیم،  بررسی 
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دهد.  می  اختصاص  خود  به  را  منحنی  این  نقطه  بلندترین  السالم 
که 53 روایت  کافی است  برای روشن تر شدن این مطلب، ذکر یک نکته 

کتاب بحاراالنوار جمع  که در  از 106 روایات مربوط به تقّیه )با حذف مکّررات( 
 50 حدود  یعنی  است.46  شده  نقل  السالم  علیه  صادق  امام  از  شده،  آوری 
درصد روایات تقّیه را شامل می شود و این رقم غیر از احادیث مربوط به تقّیه 

کند. که امام صادق علیه السالم از قول امامان پیش از خود نقل می  است 
علت فراوانی این روایات را تنها در ُبعد سیاسی، می توان معلول فشارهای 
سهمگین حکومت های مرکزی در دوران اّول و سوم و تا حدودی دوره دوم 

امامت آن حضرت دانست.
رشد روایات در بخش های دیگر را نیز می توان در عللی همچون: 1. طوالنی 
و  معارف  نشر  در  حضرت  آن  فراوان  توفیق   .2 ایشان،  امامت  دوران  بودن 
گرد و  از سوی دیگر، اختالف مذهب داشتِن چهار هزار شا احکام اسالم، 3. 
که افراد  کثرّیت سّنیـ   راوی از آن حضرت، 4. شّدت اختالط اقلّیت شیعیان با ا

متعّصب فراوانی را در خود جای داده بود ـ جست و جو نمود.47
که در این دوره به نقطه اوج خود رسیده  همچنین فّعالّیت شدید غالیان 
بودند و بهره برداری آنان از شخصّیت و روایات ائمه علیهم السالم را نیز نباید 
از نظر دور داشت. این امر موجب می شد امام از اصحاب خود بخواهد معارف 
تقّیه نمایند.48  آنها  بیان  را در دسترس همگان قرار ندهند و در  بلند شیعه 

اینک به بررسی مواردی از روایات حضرت در این زمینه می پردازیم:

1. تقّیه سیاسی
مواردی از تقّیه سیاسی در سیره امام صادق علیه السالم و یارانش را می توان 

گونه برشمرد: این 
1. پوشیدن لباس سیاه در فقه شیعه مکروه است، اما این لباس در زمان 
قیام عباسیان و پس از آن، به صورت شعار آنان درآمد و لذا در تاریخ با عنوان 
که  »مسودة« )سیاه جامگان( معروف شدند. در روایتی آمده است هنگامی 
امام صادق علیه السالم در »حیره« به سر می برد، فرستاده ابوالعّباس سّفاح 
که یک طرف آن سفید و طرف دیگر آن سیاه بود.  برای او لباس بارانی فرستاد 
امام علیه السالم آن را پوشید و فرمود: »اما اّنی البسه و انا اعلم اّنه لباس اهل 
که می دانم لباس اهل آتش است.« در  الّنار49؛ من آن را می پوشم در حالی 
که امام علیه السالم  روایت دیگری به همین مضمون چنین وارد شده است 

ـارف
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کرده بود.50 حتی آستر و پنبه لباس های خود را سیاه 
2. امام صادق علیه السالم در حدیثی می فرمایند:

می  تر  نزدیک  امر  این  به  هرچه  للتقّیة؛  أشّد  کان  األمر  هذا  تقارب  »کّلما 
گردد.«51 شویم، تقّیه شدیدتر می 

کرده است.  عاّلمه مجلسی هذااألمر را به »خروج قائم علیه السالم « تفسیر 
اما شاید بتوان آن را به قصد امام علیه السالم برای قیام و نزدیک شدن زمان 

که البته به عّلت دگرگونی شرایط محّقق نشد. آن نیز تفسیر نمود 
برای  زمان  آن  در  کربال  در  السالم  علیه  حسین  امام  زیارت  که  آن  با   .3
مشعل  این  نشدن  خاموش  جهت  به  اما  دربرداشت،  را  خطراتی  شیعیان 
که  مختصری  بسیار  زیارت  به  را  شیعیان  السالم  علیه  صادق  امام  فروزان، 
مخصوص حال تقّیه است، توصیه می نمایند. بدین قرار: این زیارت پس از 
گفتن »صّلی اهلل علیک یا ابا  غسل و پوشیدن لباس تمیز، فقط بر سه مرتبه 
عبداهلل« مشتمل است.52 در روایت دیگری، امام صادق علیه السالم ضمن 
بیان آداب زیارت، سفارش به تقّیه را یادآور می شوند و می فرمایند: »َو یلزمک 
که قوام دین به آن است  الّتقّیة اّلتی هی قوام دینک بها؛ الزم است تقّیه ای 

کنی.«53 را رعایت 
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2. تقّیه اجتماعی
تری  گسترده  ابعاد  نیز  اجتماعی  تقّیه  السالم  علیه  صادق  امام  زمان  در   

می یابد و با بررسی سیره امام و اصحاب او، به موارد فراوانی از این نوع تقّیه 
کنیم. از جمله درباره آن حضرت داستانی بیان شده است، بدین  برخورد می 
از  از بعضی  السالم  به علی علیه  که: آن حضرت هنگام شنیدن دشنام  گونه 
کرده و پس از تمام شدن دشنام، به  مخالفان، خود را در پشت ستون مخفی 

کرده و با او مصافحه نمود.54 نزد آن مخالف آمده و به وی سالم 
در روایات فراوانی آن حضرت دستور تقّیه اجتماعی را برای اصحاب و یاران 

که به چند مورد آن اشاره می نماییم: خود صادر می فرماید 
1. »کظم الغیظ عن العدو فی دوالتهم تقّیة حزم لمن اخذ بها و تحّرز من 
آنها به  از دشمن در زمان حکومت  الّدنیا؛فرو بردن خشم  للبالء فی  التعّرض 
کند و دوری جستن از بال  که آن را عمل  کسی  جهت تقّیه، احتیاط است برای 

در دنیا می باشد.«55
2. امام صادق علیه السالم در حدیثی ضمن تفسیر آیه ای از قرآن چنین 
کّلهم مؤمنهم و مخالفهم، اّما  می فرماید: »»قولوا للّناس حسنًا«56، ای للّناس 
المؤمنون فیبسط لهم وجهه و اّما المخالفون فیکّلمهم بالمداراة الجتذابهم 
اخوانه  عن  و  نفسه  عن  شرورهم  یکّف  ذلک  من  بأیسر  فاّنه  االیمان  الی 
گویید.«  به نیکویی سخن  که خداوند می فرماید: »با مردم  این  المؤمنین؛ 
گشاده رویی  یعنی با همه مردم چه مؤمنان و چه مخالفان. اما با مؤمنان با 
که به  کند و با مخالفان با مدارا، تا آنها را به ایمان جذب نماید،  برخورد می 

کند.«57 آسان تر از این می توان شرور آنها را از خود و از برادران مؤمنش دفع 
3. نیز می فرماید: »اّن مداراة اعداءاهلل من افضل صدقة المرء علی نفسه و 
اخوانه؛ مدارا با دشمنان خدا از برترین صدقه های انسان برای حفظ خود و 

برادرانش می باشد.«58
فرماید:  می  بیان  چنین  را  »مدارا«  عالی  نتیجه  دیگری  روایت  در  امام   .4
ایادی  الّناس فاّنما یکّف عنهم یدا واحدة و یکفون عنهم  کّف یده عن  »من 
گزیند، در  کند و( از برخورد شدید با مردم دوری  که )با مردم مدارا  کسی  کثیرة؛ 
حقیقت او تنها یک دست )یک نفر( را از آزار مردم دور داشته، اما دست های 

)افراد( فراوانی را از اذّیت و آزار خود باز داشته است.«59
حکومت  بین  فرق  بیان  در  مفّصل،  روایتی  در  السالم  علیه  صادق  امام   .5  

ـارف
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کانت  بنی امیه و امامت ائمه علیهم السالم می فرماید: »اّن امارة بنی امّیة 
بالّسیف و العسف و الجور و اّن امامتنا بالّرفق و الّتأّلف و الوقار و الّتقیة و ُحسن 
ع و االجتهاد فرغبوا الّناس فی دینکم و فیما انتم فیه؛ حکومت  الخلطة والور
با  الفت  نرمی،  با  ما  امامت  اما  و  بود  سرپا  جور  و  ظلم  شمشیر،  با  امیه  بنی 
همدیگر، وقار، تقّیه، خوش برخوردی، پرهیزکاری و اجتهاد همراه است. پس 

کنید.«60 مردم را در دینتان و در آنچه شما برآنید )امامت و والیت(، تشویق 

 3. تقّیه فقهی
»فقه شیعه« در دوران 34 ساله امامت امام صادق علیه السالم به نقطه اوج 
معروف  جعفری«  »فقه  به  که  ای  گونه  به  رسید،  خود  شکوفایی  و  بالندگی 
و  تقّیه  گستردگی  کرد.  پیدا  افزونی  روز  رشد  نیز  ای  تقّیه  فقهی  روایات  شد. 
ای  مکاتبه  استفتای  در  یاران  از  بعضی  که  بود  ای  گونه  به  ای  تقّیه  روایات 
که مسأله تقّیه در میان نیست و خواستار بیان حکم در  کنند  خود تصریح می 

حالت عادی می شوند؛61 از جمله:
گلیم می پرسد   1. ابوبصیر از امام صادق علیه السالم درباره جواز سجده بر 
گر در حالت  کان فی تقّیة فالبأس به؛ ا و امام علیه السالم جواب می دهد: »اذا 

تقّیه باشد، اشکالی ندارد.«62
کیفیت برگزاری نماز خود با اهل سّنت  2. امام صادق علیه السالم درباره 
چنین می فرماید: »فاّما أنا فُاَصّلی معهم و اریهم اّنی اسجد و مااسجد؛ من با 
که سجده می نمایم، در حالی  کنم  آنان نماز می خوانم و چنین وانمود می 

کنم.«63 که سجده نمی 
3. امام صادق علیه السالم در روایتی سوگند دروغین به جهت تقّیه را مجاز 
کّفارة علی  کّفاره ای قائل نمی شوند: »الحنث و ال شمرده و برای شکستن آن 
که به جهت تقّیه و برای  کسی  من حلف تقّیة یدفع بذلک ظلمًا عن نفسه؛ 
سوگند  این  کند(  عمل  آن  خالف  بعد  )و  بخورد  سوگند  خود،  از  ظلم  دفع 

کّفاره ای ندارد.«64 شکسته نمی شود و 

کالمی  4. تقّیه 
کالم  به موازات رشد و بالندگی فقه شیعه به وسیله امام صادق علیه السالم ، 
شکوفایی  اوج  نقطه  به  حضرت  آن  توّسط  زمان  این  در  نیز  شیعه  معارف  و 
را  راه خود  رایج در آن روزگار،  کالمی  توانست در میان همه مذاهب  رسید و 

که در ضمن مبتنی بر اصول و قواعد  کالمی  پیموده و خود را در صدر مذاهب 
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قطعی بود، قرار دهد. لذا در میان اصحاب امام صادق علیه السالم به 
کنیم  برخورد می  کالمی متبّحری همانند »هشام بن َحکم«  چهره های 

کالمی، همیشه بر آنها پیروز است؛  کالمی خود با دیگر مذاهب  که در مبارزات 
که امام علیه السالم هشام را با آنکه جوان نورسی است، در صدر  به طوری 
کالمی مشاهده می  مجلس خود جای می دهد. با مراجعه به ابواب مختلف 
زبان  از  کالمی  تقّیه  کالمی شیعه و همچنین  روایات  که قسمت عمده  کنیم 
چند  به  توضیحات،  این  با  حال  است.  شده  نقل  السالم  علیه  صادق  امام 

کالمی امام، اشاره می نماییم: نمونه از تقّیه های 
شما  برای  ها  گردن  شدن  زده  پرسیدند:  السالم  علیه  صادق  امام  از   .1
محبوب تر است. یا برائت از علی علیه السالم . حضرت فرمود: »رخصت )یعنی 
استفاده از تقّیه( برای من محبوب تر است.« و آنگاه به آیه نازل شده در شأن 

عّمار استناد نمود.65
کم و ذکر علّی و  2. در روایتی امام صادق علیه السالم چنین می فرماید: »اّیا 
فاطمة علیهم السالم فاّن الّناس لیس شی ء ابغض الیهم من ذکر علّی و فاطمة 
علیهم السالم ؛ از آوردن نام علی و فاطمه علیهماالسالم نزد مردم بپرهیزید، 
بر  دارند.«66عالوه  می  تر  ناخوش  دیگر  هرچیز  از  را  دو  این  یادآوری  آنها  زیرا 
وارده،  روایات  و  شریفه  آیات  از  استفاده  حسب  به  مذکور،  بندی  تقسیم 

»تقّیه« دارای تقسیم بندی دیگری نیز می باشد:67

کراه و اجبار، برای حفظ  کراهیه: عمل نمودن شخص مجبور هنگام ا 1. تقّیه ا
جان و سایر شئون خود.

بر طبق فتاوای رؤسای علمی اهل  انجام اعمال و عبادات  2. تقّیه خوفیه: 
گروه اقلیت در روش زندگی و معاشرت  کامل  سّنت )در محیط آنها( و احتیاط 

کثریت، برای حفظ جان و سایر شئون خود و هم مسلکان. گروه ا با

کتمان مرام و حفظ مسلک و اختفای مقدار عّده و قدرت  کتمانیه:  3. تقّیه 
و  ضعف  موقع  در  اهداف  پیشبرد  در  سّری  فّعالیت  و  مسلکان  هم  جمعّیت 
که مقابل فعالّیت علنی در موقع قدرت  هنگام مهّیا نبودن برای انتشار مرام 

کافی است. و تهّیه قوای 

جامعه  کثریت  )ا سّنت  اهل  با  زندگی  و  معاشرت  ُحسن  مداراتیه:  تقّیه   .4
برای  آنان،  اجتماعی  و  عبادی  محافل  و  مجامع  در  حضور  و  اسالمی( 

ـارف
ــ

معـ
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 تقّیه اکراهیه

که  شنیدم  السالم  علیه  صادق  حضرت  از  کرده:  روایت  خزاز  مروان  بن  عمر 
من  امت  از  چهارچیز  فرمود:  وسلم  آله  و  علیه  اهلل  صلی  کرم  ا رسول  فرمود: 

برداشته شده است:
که در انجام آن مضطر باشند. اّول: امری 

که فراموش نمایند. کاری  دوم: 
که اجبار بر آن شده باشند. سوم: امری 

که فوق طاقت آنهاست. چهارم: فعلی 
ان  تؤاخذنا  ال  »رّبنا  شود68:  می  استفاده  خدا  کتاب  از  امر  این  فرمود:  و 
قبلنا  من  الذین  علی  حملته  کما  اصرًا  علینا  التحمل  و  رّبنا  اخطأنا  او  نسینا 
کره و قلبه مطمئن باالیمان«70. رّبنا و الُتحّملنا ما ال طاقَة لنا به«69، »ااّل من ا
کرم صلی اهلل  در این روایت شریف حضرت امام صادق علیه السالم از نبّی ا
امری  امت،  این  از  شده  برداشته  امور  از  یکی  نموده،  نقل  وسلم  آله  و  علیه 
حرام  فعل  و  واجب  ترک  گرچه  شوند  اجبار  و  کراه  ا آن  انجام  به  که  است 
که درباره عّمار نازل شده تمّسک  باشد. حضرتش ذیل این حدیث به آیه ای 

فرموده اند. 
که حرمت یا وجوب امِر مورد  از اطالق این روایت چنین استفاده می شود 
کراه و یا برای  گرچه در نهایت اهّمیت و لزوم برای شخص مورد ا کراه و اجبار،  ا
محیط اسالمی اش باشد، برداشته شده و می تواند در فرض اّول انجام داده 

و در فرض دوم ترک نماید.
که قلبًا ایمان دارند، در مواقع اضطرار و خطر جانی جایز   تقّیه برای افرادی 
کراهیه، مطابق روش عقال، برای حفظ هدف و غرض مسلکی و  است و تقّیه ا

ترجیح اهم بر مهم است

حفظ وحدت، اّتحاد اسالمی و تشکیل یک دولت با قدرت.
تقّیه  انواع  از  هریک  در  السالم  علیه  صادق  امام  از  روایاتی  ذکر  به  اینک 

می پردازیم:
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حسن بن زید بن علی از حضرت امام صادق علیه السالم ، از پدرش نقل می 
 می فرمود: »ال ایمان لمن 

ً
کرم صلی اهلل علیه و آله وسلم مکّررا نماید: رسول ا

خدای  فرمود:  می  و  نیست.«  ایمان  دارای  نکند،  تقّیه  که  کسی  له؛  التقّیة 
تعالی فرموده: »ااّل أن تّتقوا منهم ُتقاة«71.

ح نموده  کالمش لزوم تقّیه را مطر کرم صلی اهلل علیه و آله وسلم ذیل  نبی ا
که خداوند  اند،  آل عمران شده  28 سوره  آیه  به  آن، متمّسک  بیان  و جهت 
فرموده: فقط در مورد ترس از محذور و به خاطر دفع ضرر، تقّیه خوفیه نمایید 

کنید. کّفار دوستی و همبستگی  و در ظاهر با
2. حضرت صادق علیه السالم می فرماید: »استعمال الّتقیة لصیانة االخوان 
کان هو یحمی الخائف فهو من اشرف خصال الکرام؛ عمل به تقّیه، برای  فان 
و  رهانده  از هراس  را  کی  بیمنا گر عمل مذکور  ا و  ایمانی است.  برادران  حفظ 

کرم و بزرگواری است.«72 حفظ نماید، شریف ترین عالئم 
کرده: »علیکم  3. شیخ طوسی مسندًا از حضرت صادق علیه السالم نقل 
بالتقّیة فاّنه لیس مّنا من لم یجعلها شعاره و دثاره مع من یأمنه لتکون سجّیته 
که در  کسی  مع من یحذره73؛ موالیان ما! همیشه مالزم با تقّیه باشید. همانا 
حال ایمنی و نزد افراد بی آزار تقّیه را شعار و لباس خود ننماید تا عادت او شده 

و در مورد خوف و نزد ستمکار فراموش نکند، از ما نیست.«
به تمرین  را دستور  السالم شیعیان خود  امام صادق علیه  روایت،  این  در 
گهانی، به طور طبیعی  وظیفه تقّیه می فرماید تا در مورد خوف و پیش آمد نا

مهّیای انجام وظیفه باشند

ـارف
ــ

معـ

کرده: حضرت صادق علیه السالم فرمود: »یا معّلی!  معّلی بن خنیس روایت 
کتم امرنا و لم یذعه اعّزه اهلل به فی الّدنیا و جعله  کتم امرنا و التذعه فاّنه من  ا
نوراً بین عینیه فی اآلخرة یقوده الی الجّنة. یا معّلی! من اذاع امرنا و لم یکتمه 
و...؛ ای معّلی!  اآلخرة  بین عینیه فی  الّنور من  ع  نز و  الّدنیا  به فی  اّذله اهلل 

 تقّیه کتمانیه
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 ترویج نما( و به طور آشکار منتشر منما، چه هرکس 
ً
طریقه ما را مخفی دار )سّرا

امر ما را مکتوم داشته و نزد عاّمه مردم آشکار ننماید، روش او را خدا در دنیا 
می  ظاهر  او  چشم  دو  بین  نوری  شکل  به  آخرت  در  و  نموده  عّزتش  موجب 

کند. نماید تا او را به سوی بهشت رهسپار 
ج  کتمان و مستوری خار  ای معّلی! هرکس والیت و امر ما را آشکار نموده و از 
نماید، خدا روش او را موجب خواری او در دنیا و برطرف شدن روشنایی بین 
دو چشمش در آخرت می نماید و روش او به شکل تاریکی بین دو چشمش 
در آمده تا او را به سوی آتش رهسپار نماید. ای معّلی! تقّیه از دین من و دین 
ای  ندارد.  از دین  ای  بهره  نیست،  تقّیه  که روشش  کسی  پدران من است. 
واجد  حق  اهل  که  )هنگامی  آشکار  دارد  دوست  خدا  که  طور  همان  معّلی! 
)هنگام  دارد  دوست  همچنین  شود،  عبادت  هستند(  قدرتمند  و  کثریت  ا

گردد.«74 ضعف و اقلیت اهل حق( مخفی و به روش سّری اطاعت 
گفتار ما در باب این نوع تقّیه  با تفّکر و دّقت در این روایت )صدرًا و ذیاًل( 
کّیفّیت مذکور استفاده می شود؛ زیرا  نیز روشن شده و این قسم تقّیه هم به 
گروه خود دستور داده، به طریقه  در صدر روایت، رئیس مذهب جعفری به 
که در آن زمان در اقلیت و ضعف بودند، به طور سّری  و مسلک او و پدرانش 

عمل نموده و از عاّمه مردم )اهل سّنت( مخفی نگه دارند.
کرده و در   در اثنای روایت، تقّیه را از دین خود و پدران بزرگوارش معّرفی 
ذیل روایت، از این عمل به »عبادت سّری« تعبیر فرموده است. اضافه بر این، 
از تعبیر ایشان از روش مذکور به »روشنایی دو چشم« استفاده می شود: این 
روش، طریق عمل به دین، راهنما و رساننده ما به واقعّیات مذهب است و 
این  که  باشد  آن  کثریت(  )ا ُمْعَظم  یا  احکام  تمام  به  عمل  متکّفل  باید  تقّیه 
کتمانیه )اّتخاذ طریق سّری مطمئن در عمل به تمام  مقصود، انحصار به تقّیه 

احکام و ترویج آن( دارد.
لت  که در آن اطالق دین بر تقّیه شده، دال گفت: تمام روایاتی   لذا می توان 

بر تشریع این نوع و این نحوه تقّیه دارد.75
2. حضرت صادق علیه السالم از پدران بزرگوارش، از حضرت امیرمؤمنان 
علیهم السالم نقل فرموده: »الّتقّیة دینی و دین اهل بیتی؛ تقّیه، دین من و 

دین اهل بیت من است.«76
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 تقّیه مداراتیه

که فرمود: »رحم  کرده  ُمدرک از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت 
الی نفسه فحّدثهم بمایعرفون و ترک ما ینکرون؛  الّناس   اجتر موّدة 

ً
اهلل عبدا

را )به واسطه ُحسن معاشرت  که دوستی مردم  کند  را رحمت  خدا بنده ای 
و صّحت روش( به خود جلب نماید و سپس در حدود فهم و درک آنها نقل 

کند.«77 که مورد انکار آنهاست، خودداری  احادیث نموده و از نقل اموری 
کرده: از حضرت امام صادق علیه السالم سؤال  2. معاویة بن وهب روایت 
که در  با فرقه های دیگر اسالمی  و  گروه خود  با کردم: وظیفه ما در معاشرت 
نحوه  و چه  داریم، چیست  آمیزش  و  کار  و  آنها سر  با  ما  و  ما هستند  محیط 
الّشهادة  تقیمون  و  الیهم  االمانة  فرمود:»تؤّدون  ماست؟  سزاوار  معاشرتی 
آنان  همه  امانات  جنائزهم78؛  تشهدون  و  مرضاهم  تعودون  و  علیهم  و  لهم 
کم، بر نفع درستکار و ضرر  را مسترد داشته، در موقع مخاصمه و ترافع نزد حا
کرده و در  گناهکار و نادرست، اقامه شهادت نموده، بیماران شان را عیادت 

کنید.« مراسم تدفین مردگان شان شرکت 
دلیل بر تشریع »تقّیه مداراتّیه« در روایات مذکور از محضر اهل بیت علیهم 
السالم ، به ویژه حضرت امام صادق علیه السالم ، مطابق آیات عدیده قرآنی: 
گذاردن اختالفات و موجبات تفرقه، اجتناب  کنار  دستور به اّتحاد مسلمانان، 

کّفار و اجانب می باشد.79 از دوستی حقیقی و همکاری مسلمانان با 

ـارف
ــ

معـ

نــــــتـــیــجـــه

با ذکر نمونه ای چند از احادیث امام صادق علیه السالم در باب انواع 
که  گردد  تقّیه و جایگاه آن در زمان آن حضرت، به خوبی آشکار می 
»تقّیه« به معنی خودداری و حفظ نفس در مواقع خطر، از شیوه های 
که در هر زمان برای بشر مطرح بوده است و در دوران  عقالئی است 
امامت امام صادق علیه السالم شدیدترین حال خود را داشته است و 
کاربرد آن اصواًل حفظ جان و تثبیت اعتقادات  مهم ترین دلیل برای 
که تشخیص مورد  گردید  دینی و احکام الهی می باشد. همچنین ذکر 

که ضرورت و ناچاری باشد، با خود شخص است.80 تقّیه، به این 
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است  کسانی  مقصود  و  اند  نوشته  تن  هزار  چهار  تا  را  صادق  امام  گردان  شا
گرفته اند نه آنکه این  که در مدت افاضه امام به تناوب و تفریق از او علم فرا 
کشف الغمه نویسد  چهار هزار تن همه روز در محضر او حاضر بوده اند. مؤلف 
سعید  بن  یحیی  آنان:  جمله  از  که  کرده اند  روایت  او  از  تابعین  از  شماری 
انصاری، ایوب سختیانی، ابان بن تغلب، ابو عمرو بن العالء و یزید بن عبد اهلل 

شاگردان مکتب امام صادق )ع( 

نویسنده :مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی
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1. کشف الغمه، ج 2، ص 186، حلیة االولیاء، ج 3، ص 198-199.

2. الفهرست، ص 420.

3. وفیات االعیان، ج 1، ص 291.
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است و از ائمه، مالک بن انس، شعبة بن الحجاج، سفیان ثوری، ابن 
جریح، عبد اهلل بن عمرو، روح بن قاسم، سفیان بن عیینه، سلیمان بن 

بالل، اسماعیل بن جعفر، حاتم بن اسماعیل، عبد العزیز بن مختار، وهب بن 
که از او روایت دارند.1 خالد و ابراهیم بن طهمان اند 

گرد امام صادق )ع( شمرده اند، جابر بن حیان  که او را شا کسانی  یکی از 
گفته اند و مطالب مختلف نوشته  گون  گونا کوفی است. در باره جابر سخنان 
گویند جابر حقیقت  گوید: جماعتی از اهل علم و بزرگان وراقان  اند. ابن ندیم 
کوفه  گفته اند او از مردم  گروهی  گفته اند او را تصنیفی نیست.  ندارد. و بعضی 
گفته اند  گفته اند از فیلسوفان بود و بعضی  بود و از اصحاب امام صادق بود و 
گوید  که سیدی جعفر  وی به جعفر بن یحیی برمکی اختصاص داشت و آنجا 

مقصود جعفر برمکی است.
ح حال  گرد جعفر صادق )ع( بود.2 ابن خلکان در شر گوید او شا اما شیعه 
طرسوسی  صوفی  حیان  بن  جابر  موسی  ابو  او  گرد  شا نویسد:  صادق  امام 
که  را  )ع(  صادق  جعفر  های  رساله  و  کرده  تالیف  ورق  هزار  در  کتابی  است. 

پانصد رساله است در آن فراهم آورده. 3
الحکماء  تاریخ  چون  کتابهایی  در  صادق  امام  محضر  در  جابر  گردی  شا
آمده  کتابها  دیگر  و  العلما  ریاض  الجنات  روضات  االعالم،  قاموس  قفطی، 

است. دائرة المعارف اسالمی نیز بدان اشارت دارد.
بر خالف  او  که  توان دریافت  اند می  باره جابر نوشته  آنچه در  از مجموع   
که وی را شخصی افسانه ای شمرده اند، وجود داشته و در سده  گفته آنان 
که به وی نسبت داده  کتابهایی را  دوم هجری می زیسته. هر چند مجموع 
که به  کیمیا )شیمی( نوشته  کتابهایی در  اند نمی توان از آن او دانست، اما 

زبان التین ترجمه شده است



کالمی  تحقیق بیش تر و عمیق تر درباره موضوع بحث )شکوفایی بحث های 
تا درباره پیشینه علم  در عصر امام صادق علیه السالم و علل آن( می طلبد 
گیرد.  کوتاه صورت  کندوکاوی هر چند  کالم و آغاز پیدایش آن در جهان اسالم، 
پیرامون  تحقیق  و  بررسی  به  بحث،  درآمد  پیش  عنوان  به  و  اساس  این  بر 

کالم در اسالم می پردازیم. تاریخ پیدایش علم 
و  حساس  نقش  خاطر  به  که  اعتقادات،  علم  بگوییم  بهتر  یا  و  کالم  علم 
کبر« تعبیر  گرایش های عقیدتی و عملی، از آن به »فقه ا کننده آن در  تعیین 
گویند -  که به آن »فقه اصغر 1 « می  می شود - در برابر، علم فقه و فروع فقهی 

کهن ترین علوم دینی و دانش های بشری است.2 از 
هست.  نظر  اختالف  مسلمانان  میان  در  کالم  علم  پیدایش  تاریخ  باره  در 

 آغاز پیدایش علم کالم در جهان اسالم
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شکوفایی بحث های کالمی در 
عصر  امام صادق )ع( و علل آن

نویسنده :نبی اهلل ابراهیم زاده آملی



گون  گونا کالمی در شکل های  که بحث های  آن چه مسلم است این است 
آن )آموزش اصول اعتقادی، مناظره و مجادله و نیز پرسش و پاسخ پیرامون 
مسایل اعتقادی، بلکه مطلق معارف اسالمی( از آغاز رسالت پیامبر گرامی اسالم 
صلی اهلل علیه و آله در سطح گسترده مطرح بوده است و با این شیوه ها نیازهای 
یافتگان  تربیت  یا  و  حضرت  آن  خود  توسط  مسایل  گونه  این  به  مسلمانان 

راستین مکتبش، و در راس آن ها حضرت علی علیه السالم برطرف می شد.
گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله از سوی جانشین  این شیوه ها پس از رسول 

به حق آن حضرت، امام علی علیه السالم ادامه یافت. 
یگانه  عنوان  به  او  تا  شد  موجب  السالم  علیه  علی  علمی  ممتاز  موقعیت 
گویی به پرسش های علمی و عقیدتی شناخته شده و هیچ رای  مرجع پاسخ 

و نظری مخالف رای و نظر او در افکار عمومی پذیرفته نشود.
مذاهب  گون  گونا های  فرقه  پیدایش  طالیی،  دوران  این  گذشت  از  پس 
همه  ح  طر بودن  آزاد  و  اسالم  جهان  درهای  بودن  باز  و  سو،  یک  از  اسالمی 
بتواند  کس  هر  تا  شد  موجب  دیگر،  سوی  از  اسالمی  و  علمی  مسایل  گونه 

کند.  آزادانه آرا و عقاید دینی - مذهبی خویش را بیان 
در این میان برخی از مسایل اعتقادی، نظیر جبر و اختیار و بحث عدل بیش 

تر مطرح بوده و بحث ها و مناظره های بسیاری را به دنبال آورده است.3
که ائمه علیهم السالم بعدی نیز همان راه و روش پیامبر صلی اهلل  با این 
علیه و آله و علی علیه السالم را در تبیین و تشریح درست مسایل اسالمی و در 
راس آن، مسایل اعتقادی تداوم بخشیدند، ولی به خاطر ناشناخته ماندن 
جایگاه بلند علمی - اسالمی آنان برای عامه مسلمانان و عدم پذیرش دیدگاه 
آنان از سوی علما و پیشوایان مذاهب دیگر از یک سو و دامن زدن به اختالف 
کشمکش های مذهبی توسط حکام جور اموی و عباسی از سوی دیگر،  آرا و 
کالمی، بیش تر فراهم شد، و در مواردی  گسترش بحث ها و مناظرات  زمینه 
و  گردیده  نظامی   - سیاسی  تند  های  خشونت  و  ها  جنجال  بروز  سبب  هم 

پیامدهای تلخ و زیانباری را به دنبال آورد.
کالمی - عقیدتی  این بحث ها و مناظره ها رفته رفته به حوزه های درسی 
کالمی، و در نتیجه تاسیس مکاتب  کتب  از آن به تدوین  کشیده شد و پس 

گشت. 4 کنار مذاهب اسالمی( منجر  کالمی مهم و مستقلی )در 
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اولین مسأله کالمی

گردیده؟ ح  کی مطر کالمی مورد اختالف چه بوده و از  اما اولین مساله 
گفت: اختالف بر سر رهبری و جانشینی پیامبر صلی اهلل علیه   در پاسخ باید 
کالمی پس از رحلت آن حضرت  و آله نخستین و حادترین و دیرپاترین مساله 

می باشد. 6
پیامبر صلی اهلل علیه و  امامت و جانشینی  نزاع در مساله  و  از جدال  بعد 
بازی،  دسیسه  با  نیز  هجری(   37 )سال  صفین  جنگ  سقیفه،  دنبال  به  آله 
کاری و نیرنگ معاویه و عمروعاص، منتهی به تعیین خلیفه از سوی  سیاسی 
پیدایش  عامل  خود  این  که  شد،  عمروعاص  و  )42هق(  اشعری  ابوموسی 
که به شدت در برابر علی علیه  گردید،  ج  گروهی مخالف و تندرو به نام خوار
گرفتند; و تن دادن آن حضرت به حکمیت را مخالف صریح  السالم موضع می 
قرآن می دانستند، و مدعی شدند طبق صریح آیه قرآن، حکم تنها خدا است 
گرم جنگ صفین فریب قرآن بر سر نیزه  گرما که خود آنان در  و بس. 7 در حالی 

پذیرش  برای  را  السالم  علیه  علی  و  خوردند  را  طرفدارانش  و  معاویه  کردن 

کالمی به خاطر در برداشتن مسایل  که پیش از این اشاره شد، مباحث  چنان 
گسترده مطرح شده،  زیربنایی اسالم یعنی عقاید دینی، در آیات قرآن به طور 
به  اسالمی  عقیدتی  مسایل  تبیین  به  نیز  آله  و  علیه  اهلل  صلی  کرم  ا رسول  و 

گون می پرداخت  گونا شکل های 
که به طور مشخص و به صورت  کسی  به تصریح اندیشمندان اسالمی، اولین 
عقالنی و استداللی به مباحث اعتقادی پرداخت، حضرت امیرمؤمنان علی علیه 
کرات، معارف  السالم بود. آن حضرت در خطبه ها، دعوت نامه ها، مناظرات و مذا
اسالمی را با دستمایه عقالنی و به همراه استدالل های عقلی مطرح می ساخت. 
که اولین بار در باره ذات و صفات باری، و نیز در باره حدوث و قدم،  همو بود 
بساطت، ترکیب، وحدت، کثرت و غیر این ها بحث های عمیقی را مطرح کرد، که 

در نهج البالغه و روایات مستند شیعه مذکور است. 5

اولین متکلم صدر اسالم
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از جمله  را در پی داشت.  ج، مخالفت هایی  از سوی خوار این مساله  ح  طر
که برخی  که به مخالفت برخاست، حسن بصری )21- 110 ه ق( بود. او  کسانی 
کالمی را بدو نسبت می  گیر و مستقل  علما تشکیل نخستین حوزه درسی فرا
و  کرده،  نکوهش  را  ج  خوار رای  این  شدت  به  درس  جلسات  در   ،  10 دهند 

کبیره را »مؤمن منافق « دانست.  مرتکب 
گردان او به نام »واصل بن عطاء« )80- 131ه ق( این رای استاد را  یکی از شا
گزید. او در برابر  گرفت، و اعتزال و جدایی  کناره  کالس درس او  نپذیرفت، و از 

گفت: کرده و  ج و حسن بصری، رای میانه ای ارایه  رای خوار
کافر، بلکه فاسق است. کبیره نه مؤمن است و نه  مرتکب 

قرار  کفر  ایمان و  پایگاه  از دو  را منزلتی سوم و مستقل  ترتیب فسق  بدین 
داد.

ح مساله »منزلة بین منزلتین « سرآغاز  اعتزال و جدایی واصل، و طر این 
بدین  و  آید;  می  شمار  به  )معتزله(  مستقل  کالمی  مکتب  اولین  ریزی  پایه 

گذار مکتب معتزله می دانند. خاطر او را بنیان 
ابوالحسن علی بن اسماعیل بصری اشعری  نام  به  از مدتی شخصی  پس 
از استاد و  را  آرای معتزله  و  بود،  بر مکتب معتزله  ابتدا  که  )261- 330 ه ق( 
مکتب  از  پیروی  سال  چهل  از  پس  گرفت،  می  فرا  جبایی  ابوعلی  ناپدریش 
در  و  پرداخت،  معتزله  افکار  با  مخالفت  به  حنبل  احمد  تاثیر  تحت  اعتزال، 
جلسه سخنرانی به طور رسمی دیدگاه های معتزله در باره قضا و قدر )یا جبر 
و اختیار( و عدل الهی و نیز حسن و قبح عقلی و غیر آن را مخالف اسالم معرفی 
کالمی  و از آن ها بیزاری جست. بدین طریق دومین مکتب مستقل و مهم 

یعنی )اشعری( پایه ریزی شد. 11
کالم در اسالم، به بررسی  اینک پس از آشنایی اجمالی با پیشنیه علم 

پیدایش معتزله و اشاعره

مساله  حکمیت،  مساله  دنبال  به  دادند.  قرار  فشار  تحت  حکمیت 
گناه  که »مرتکب  ح شد، و آن این بود  گروه تندرو مطر دیگری از سوی این 

کبیره را تفسیر و تعیین می  گناه  کافر و مهدورالدم است « 8 ; و خود نیز  کبیره 
کردند! 9
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کالم در زمان امام صادق علیه السالم می پردازیم. این  علل شکوفایی علم 
علل دو نوع بوده اند: 1- علل اصلی; 2- علل فرعی.

که چند علت زیر به عنوان مهم ترین و اصلی ترین  بررسی ها نشان می دهد 
علل محسوب می شوند:

1. پیدایش و رشد مکاتب کالمی مهم معتزله و اشاعره
کالمی  از مکتب  کالمی اسالمی - پس  ترین مکاتب  بیان شد مهم  که  چنان 
دینی  معصوم  پیشوایان  سنگ  گران  سخنان  مجموعه  در  که  امامیه  شیعه 
کالمی  علیهم السالم و در جوامع روایی بجا مانده از آن ها وجود دارد - مکتب 
که شالوده اصلی آن ها در دوران امام باقر و امام صادق  معتزله و اشاعره است، 
گرچه هسته اولیه آن ها پیش از این زمان تحت  گرفت.  علیهم السالم شکل 
گروه در اثر تحریکات  نام های »قدریه « و »جبریه « وجود داشته است و این دو 
کالمی  کشمکش ها و مناظرات و مشاجرات پرتنش مذهبی -  حکام اموی به 
می پرداختند، ولی در عصر این دو امام بزرگوار اختالف آرایشان به خاطر بحث 
کافر است یا مؤمن؟« به نقطه اوج  کبیره  گناه  که »آیا مرتکب  در باره این مساله 
که او  کالس درس حسن بصری  گیری واصل بن عطاء از  کناره  خود رسید، و با 
گرایش به قدری مذهبی و تفویض داشت، موجب پیدایش مکتب اعتزال  نیز 
کشمکش و مناظره و  گردید. به دنبال آن و بعد از مدت زمان نسبتا طوالنی 
کالمی اشاعره به وجود  کالمی، مکتب  گون دینی -  گونا بحث در باره مسایل 

آمد. 12
در  شومی  پیامدهای  و  آثار  مشاجرات،  و  مناظرات  آرا،  اختالف  این  گرچه 
جهت  در  عاملی  خود  نوبه  به  ولی  گذاشت،  جا  به  زمان  آن  اسالمی  جامعه 
گشته و شکوفایی و بالندگی بیش تر آن  کالمی و اعتقادی  تضارب آرا و مباحث 

مباحث را به همراه داشت.

2. فضای باز سیاسی
کالم در عصر امام صادق  از عوامل مهم نشر معارف اسالمی و شکوفایی علم 

علل اصلی شکوفایی علم کالم در عصر
 امام صادق علیه السالم
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علیه السالم، فراهم آمدن فضای نسبتا باز سیاسی - اجتماعی می باشد 
گیری،  که علم و دانش و پژوهش های علمی و فرا بر کسی پوشیده نیست 

فضای خاص خودش را می طلبد، و آن هم محیطی دور از تنش ها و التهاب های 
چنین  در  است،  اجتماعی   - سیاسی  امنیت  و  آرامش  از  برخوردار  و  سیاسی 
که اندیشه های مستعد زمینه رشد می یابند و اندیشمندان و  فضایی است 
گران مسایل علمی مختلف، برای دانش اندوزی و دانش آموزی و نشر  پژوهش 
آن به تکاپو می افتند. و نیز در سایه این رشد و شکوفایی علمی است که آموزش 

گیر شده و جهل و نادانی و بیسوادی از جامعه رخت بر می بندد. و پرورش، فرا
چنین فضای نسبتا باز سیاسی - اجتماعی در عصر امام صادق علیه السالم 
گروه  به وجود آمده بود; زیرا این دوران مصادف شد با درگیری و نزاع میان دو 
و  حکومت  به  دستیابی  برای  عباس،  بنی  و  امیه  بنی  طماع  و  طلب  ریاست 

ریاست غاصبانه.
گرسنه به جان هم افتاده  گرگ های   آنان برای رسیدن به قدرت، همچون 
کشمکش و درگیری  گروه قدرت طلب و دنیاپرست به  بودند.به حدی این دو 
 - سیاسی  اوضاع  از  که  شدند  مشغول  باهم  و  پرداخته  نظامی   - سیاسی 
که فرصت و قدرت پرداختن به این  اجتماعی اطراف خود غافل ماندند و یا این 

گونه مسایل را نداشتند.
در  و  سیاسی  باز  فضای  ایجاد  ها  کشمکش  و  مبارزات  این  مثبت  آورد  ره 
نتیجه زمینه الزم جهت اظهار عقیده و آزادی بیان بوده است. در چنین فضای 
مناسبی عامه مسلمانان و در راس آنان اندیشمندان و متکلمان اسالمی فرصت 
را غنیمت شمرده و به بحث و تحقیق در باره مسایل علمی - اسالمی بویژه 
کالمی و اعتقادی پرداختند و بدین طریق موجبات رشد و شکوفایی  مسایل 

کردند. کالم را فراهم  علوم اسالمی بویژه علم 

3. نقش امام محمد باقر علیه السالم
کالم در زمان امام صادق علیه السالم، به یک  در بررسی علل شکوفایی علم 
عامل مهم و مؤثر دیگر نیز در این زمینه بر می خوریم که ما از آن به عنوان »عامل 
کنیم; و آن: »نقش امام محمد باقر علیه السالم « در پویایی  پیشینی « یاد می 

کالم است. علم 
گفت تحول علمی و فضای باز سیاسی، پیش تر از  به بیان روشن تر، می توان 
دوران امام صادق علیه السالم، یعنی از دوران زندگانی پدر بزرگوارش حضرت 
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امام باقر علیه السالم آغاز شده، و در دوران زندگی امام صادق علیه السالم این 
تحول شگرف علمی و فرهنگی تداوم یافته است.

در  السالم  علیه  باقر  امام  حضرت  اسالمی  محققان  و  مورخان  گواهی  به   
کالم در آن مقطع حساس تاریخ اسالم نقش  شکوفایی علوم اسالمی بویژه علم 

مهمی داشته است.
پس از امام باقر علیه السالم با پیگیری های مداوم فرزند بزرگوارش، یگانه 
گرامی  کالمی آن امام  دوران، امام جعفر صادق علیه السالم راه و روش علمی - 
کالمی تشیع شد.  گذاری مکتب علمی -  پایه  آن،  ثمر نشست، و حاصل  به 
13بیش تر فعالیت ها و بیانات اعتقادی امام باقر علیه السالم پیرامون دو اصل 

توحید و امامت دور می زد، زیرا این دو اصل بیش تر معرکه آرا بود.
اهم اقدامات امام باقر علیه السالم در تبیین دو اصل توحید و امامت عبارت 

بود از:
و دهری  ما دیگری  افکار  رواج  به خاطر  که  تفکر در ذات حق  از  نهی  الف( 

مذهبی مطرح بود.
با  را  خدا  گروهی  )چون  معطله;  و  مجسمه  مشبه،  دیدگاه های  رد  ب( 
گروه  گروهی دیگر برای خدا جسم قایل بودند و  کردند،  مخلوقاتش تشبیه می 
کرده  کلی مجاز ندانسته و آن را تعطیل اعالم  دیگری نیز توصیف حق تعالی را به 

کرد( . گروه مبارزه  بودند. امام با اعتقادات هر سه 
گروه اشاعره  ج( رد و ابطال نطریات پیروان جبر و تفویض; )یعنی مبارزه با دو 

کالمی آن دو.( و معتزله و نفی و تعدیل دیدگاه های 
 د( ارایه تعریف درستی از ایمان; )گروهی ایمان را تنها اعتقاد و باور قلبی، و 

گروه دیگری اقرار زبانی، و دسته ای دیگر تنها در عمل منحصر می دانستند.(
کشمکش ها پایان  امام باقر علیه السالم با ارایه تعریف جامعی از ایمان، به 

دادند و فرمودند:
االیمان اقرار و عمل و االسالم اقرار بالعمل 14

ایمان: اقرار )باطنی( و عمل، و اسالم: اقرار بدون عمل است.
که امامت نیز مانند نبوت یک منصب الهی  ه( تبیین مفهوم امامت; )این 

است(. 15

4. نقش امام صادق علیه السالم
نقش حضرت امام صادق علیه السالم در احیای فرهنگ اسالم و شکوفایی 
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کننده است. در واقع باید آن را عامل اساسی و  کالم بسیار تعیین  علم 
کالم دانست. »علة العلل « همه عوامل و علل شکوفایی علم 

اسالمی  علوم  شکوفایی  در  حضرت  آن  نقش  تبیین  به  که  آن  از  پیش 
کنیم،  یاد  دیگر  جانبی  عامل  چند  از  است  خوب  بپردازیم،  کالم  علم  بویژه 
گیری داشته اند.16  آن عوامل جانبی  که در موفقیت آن حضرت نقش چشم 

عبارتند از:

الف( سن و مدت امامت نسبتا طوالنی آن حضرت
امام جعفر صادق علیه السالم در سال 80 )یا 83( هجری قمری به دنیا آمد. 
و در سال 148 هجری به شهادت رسید، بنابراین عمر شریفش 68 سال می 

که از این جهت از سایر ائمه علیهم السالم ممتاز می باشد. باشد، 
بزرگوارش  پدر  شهادت  از  پس  )که  حضرت  آن  امامت  مدت  چنین  هم 
تا سال 148  و  آغاز  السالم در سال 114 هجری قمری  علیه  باقر  امام  حضرت 
هجری قمری ادامه یافت(، 34 سال می باشد. بر اهل تحقیق پوشیده نیست 
که این مدت عمر و امامت در میان ائمه علیهم السالم طوالنی ترین زمان به 
حساب می آید، و این خود از عوامل یاری دهنده آن حضرت در تحقق اهداف 

الهی امامتش می باشد.

ب( موقعیت سیاسی - اجتماعی
علیهم  ائمه  میان  از  السالم  علیه  صادق  امام  اجتماعی   - سیاسی  موقعیت 
کامال استثنایی بود; زیرا آن حضرت در مقطعی از زمان می  السالم یک موقعیت 
که می توان آن را »دوران بحران قدرت سیاسی « نامید. این بحران خود  زیسته 

کارهای علمی و فرهنگی ایجاد نمود. زمینه مناسبی برای انجام 
امام صادق علیه السالم در دوران 34 ساله امامتش حدود 7 سال آن را با 
که در این دوران آن ها با رقیبان سیاسی خود  حکام بنی امیه هم عصر بود، 
کنترل اوضاع  از بنی عباس در جنگ و ستیز نظامی به سر می بردند، و فرصت 
سیاسی و فرهنگی را نداشتند. پس از آن ها 27 سال در زمان عباسیان امامت 

داشت.
شده  غ  فار امیه  بنی  با  نظامی  درگیری  از  مدت  این  در  عباس  بنی  گرچه   
بودند، اما با قیام های پی درپی علویان مواجه بوده و بر اوضاع سیاسی به طور 
کامل مسلط نشده بودند; از این رو، پایه های حکومتشان سست و لرزان بوده و 

کنترل اوضاع سیاسی را نداشتند. قدرت پرداختن به مسایل دیگر و 
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گردان او زمینه   چنین موقعیتی برای حضرت امام صادق علیه السالم و شا
کرده بود.17 نشر معارف دینی را فراهم 

گون گونا گسترش علوم و پیدایش افکار و آرای   ج( 
انسانی  و  اسالمی  علوم  انتشار  با  بود  همزمان  السالم  علیه  صادق  امام  عصر 
تاریخ، نجوم  کالم، انساب، لغت، شعر، طب،  از قبیل تفسیر، فقه، حدیث، 
سبب  که  طوری  به  مختلف،  های  اندیشه  و  افکار  پیدایش  نیز  و  آن  غیر  و 
از یک سو  کالمی شده بود. در این عصر  پیدایش مذاهب اسالمی و مکاتب 
افکار  دیگر  سوی  از  و  شد.  ترجمه  عربی  به  یونانی  از  کالمی  و  فلسفی  کتب 
خود  ها  این  بود،  یافته  شایانی  رواج  مسلکی  زندیق  اصطالح  به  و  الحادی 
که در آن فضای باز سیاسی، تضارب آرا و برخورد اندیشه ها را  عواملی بودند 
کرده و علما و اندیشمندان اسالمی و در راس آنان حضرت امام جعفر  فراهم 
صادق علیه السالم را به دفاع از ارزش های علمی - اسالمی برانگیخته بود، 
کفر و الحاد  که صاحبان اندیشه های نادرست و سردمداران  زیرا خوف آن بود 
کار نیمه تمام بنی امیه در  با رواج شبهات عقیدتی و ایجاد تفرقه و تشتت آرا 
کامل فرهنگ اصیل اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله را به اتمام  محو 

رسانیده، و به اهداف پلید خویش جامه عمل بپوشانند.
بنیادین  ایجاد تحول  گی هایی ضرورت  ویژ با چنین  آری، چنین عصری   
کرد.  می  ایجاب  را  اسالمی  اصیل  مبانی  تبیین  با  همراه  فرهنگی،   - علمی 
که امام صادق علیه السالم جهاد همه جانبه ای را در سنگر  برای همین بود 
که پدر بزرگوارش امام  فرهنگ و علوم اسالمی آغاز، و پرچم مبارزه فرهنگی را 

کشید. باقر علیه السالم برافراشته بود بر دوش 
و  فضایل  با  و  بود  بشریت  بزرگ  آموزگار  السالم  علیه  صادق  جعفر  امام   
کماالت واالی انسانی در اوج قله شرف و مجد و  سجایای بی مانند اخالقی و 

عظمت قرار داشت.
 » عشری  اثنی  جعفری  »مذهب  عظیم  بنای  ساختمان  در  چند  هر   
پیشوایان پیش از او و پس از او نیز نقش داشتند، و از خود پیامبر صلی اهلل 
که دروازه  که شهر علم و دانش بود آغاز شده و با علی علیه السالم  علیه و آله 
آن شهر بود، و نیز امامان بعدی علیهم السالم تداوم یافت، لیکن تکمیل و 
آن  مبارک  نام  به  تشیع(  )مکتب  مذهبی   - دینی  عظیم  بنای  این  تاسیس 

حضرت ثبت شده است.
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 در این جا چند نمونه از اعتراف دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان 
که  را در باره شخصیت عظیم علمی امام جعفر صادق علیه السالم و نقشی 

گردان برجسته ایفا  آن حضرت در تبیین مسایل دینی - اسالمی و تربیت شا
کرده است، می آوریم:

گوید:  مالک بن انس، مؤسس مذهب مالکی در این باره می 
 در فضیلیت و دانش و عبادت و پرهیزکاری، بلند مرتبه تر از جعفربن محمد 
کسی خطور  گوشی شنیده و نه به خاطر  السالم نه چشمی دیده و نه  علیه 

کرده است. 18
جعفر  امام  گردان  شا از  نیز  خود  که  حنفی،  مذهب  بنیانگذار  ابوحنیفه،   

گوید: صادق علیه السالم است، می 
و فضیلت  آوازه دانش  که  دانی  گفت: هیچ می  مرا   منصور خلیفه عباسی 
را در میان  او  و  السالم در سراسر دنیای اسالم پیچیده  جعفربن محمد علیه 
که معضالت مهم فقهی و  مردم موهبتی عظیم است؟ سپس از من خواست 
کنم! من  مشکل ترین مسایل علمی را تهیه و با او به مناظره برخیزم و مغلوبش 
نیز چهل مساله بسیار دشوار فقهی و علمی را آماده ]کردم[ و به امر منصور، در 
مجلس با او به مباحثه و مناظره نشستم، او به یکایک پرسش هایم پاسخ داد. 

که جعفربن محمد علیه السالم اعلم وافقه زمان است. 19 از آن پس دانستم 
که دهها تن از دانشمندان  کتاب »مغز متفکر جهان شیعه «   نویسندگان 
علیه  صادق  جعفر  امام  توسط  که  علمی  رنسانس  باره  در  باشند،  می  غربی 
این  قالب  کردن عنوانی در  باز  با  کتاب  این  آمده است، در  به وجود  السالم 
با  آورد؟  بوجود  السالم  علیه  صادق  جعفر  را  علم  در  تجدد  عصر  آیا  پرسش: 
بیان نمونه هایی از نظریات جدید آن حضرت در باره علوم جغرافیا، نجوم، 
که  که آن حضرت عصر تجدد در علم را  کند  فیزیک، شیمی وغیر آن اثبات می 
اصطالح امروزین آن در غرب »رنسانس علمی « است، به وجود آورده است. 20
علیه  صادق  امام  درس  شیوه  باره  در  معروف  خاورشناس   » »رونالدسن   

السالم می نویسد:
گردانش در پیشرفت علمی فقه  او دارای مکتبی شبه سقراطی است! شا
 » ابوحنیفه  و  »مالک  گردانش  شا از  تن  دو  و  داشتند،  بسزایی  سهم  کالم  و 
گردان او به نام »واصل  گردیدند. یکی از شا که صاحب مذاهب فقهی  بودند 
که  بن عطاء« )رهبر معتزله( در جدل و بحث، دیدگاه هایی از خود ارایه داد 
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گردید. 21 سبب اخراج او از جلسه درس امام جعفر صادق علیه السالم 
 عبداهلل بن مقفع و عبدالکریم بن ابی العوجاء، دو تن از زندیقان عصر، در 
مسجد الحرام به تماشای مردم ایستاده بودند. ابن مقفع به ابن ابی العوجاء 

گوید: کرده، و با اشاره به امام صادق علیه السالم می  رو 
 از میان این جمع تنها این شیخ شایسته نام انسانی است! سپس شمه 

کند. ای از فضایل علمی امام علیه السالم را برایش بازگو می 
ابن ابی العوجاء به سوی امام آمده و با او به بحث علمی می پردازد، و چون 

گشاید!22 خود را در برابرش زبون و مغلوب می یابد، زبان به مدحش می 
علمای  با  زیادی  مباحثات  و  مناظرات  السالم،  علیه  صادق  جعفر  امام 
مذاهب و مکاتب ترتیب داده بود، و در این مناظرات )که برخی از آن ها بسیار 
های  شیوه  از  استفاده  با  و  مخاطبان  فهم  و  درک  برحسب  است(  طوالنی 

گون استدالل، به بحث و مناظره می پرداخت. گونا
ابوحنیفه  با  که  از جمله مناظرات آن حضرت، مناظرات متعددی است   
پیشوای مذهب حنفی انجام داده است، و در همه آن ها بر او چیره شده، و 
گشوده  ابوحنیفه در برابر مقام بلند علمی آن حضرت زبان به عجز و ناتوانی 

است.23
که به ابوحنیفه و بلکه باالتر به مردم   غرض امام از این مناظرات این بود 
مردم  بر  پیشوایی  مقام  و  دینی  زعامت  شایسته  کسی  بفهماند  مسلمان 
گاهی  آ نیز  غیبی  اخبار  بر  و  احاطه  اسالمی  علوم  تمام  بر  که  است  مسلمان 
گاهی های غیبی تنها  که چنین احاطه علمی و آ داشته باشد. روشن است 
که از الهامات غیبی و افاضات خاص الهی برخوردار  کسانی دارد  اختصاص به 
و  آله  و  گرامی اسالم صلی اهلل علیه  پیامبر  کسی در جهان،  باشند، و چنین 

ائمه اهل بیت او می باشند وبس.
که امام جعفر صادق علیه السالم با آنان به بحث  کسان دیگری   از جمله 
به  مشهور  مذهب  دهری  دانشمندان  از  گروهی  است،  نشسته  مناظره  و 

»زندیقان « یا »زنادقه « بوده اند. مهم ترین آن ها عبارت بودند از:
کر   عبدالکریم بن ابی العوجاء، عبدالملک مصری، عبداهلل بن مقفع، ابوشا

دیصانی و تنی چند از طبیبان هندی در دربار عباسیان.
ح  این افراد در بحث ها و مناظرات خود با امام پس از ساعت ها بحث و طر
پرسش هایی از محضر آن حضرت، جواب هایی مستدل و محکم دریافت می 

کردند، و در برابر عظمت علمی امام و منطق قوی او چاره ای جز تسلیم و 
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که  گرچه برخی از آن ها به خاطر عناد و لجاجتی  تواضع نداشته اند. 
ولی  نشدند،  مسلمان  و  نیاورده  سرفرود  حقیقت  و  حق  برابر  در  داشتند 

گونه افراد در خالل بحث ها و مناظرات با امام وجدان خفته  بسیاری از این 
آن ها بیدار و راه حق را تشخیص می دادند وبه دست آن حضرت مسلمان 
می شدند; و حتی محمدبن مقالص آن چنان مجذوب بیان امام علیه السالم 

گرفت. 24 که راه غلو را در پیش  و مقهور منطق قوی او شد 
کتاب   در این جا یک نمونه از بحث و مناظره امام صادق علیه السالم را از 
که توسط مفضل بن عمر روایت شده است می آوریم. در این بحث  اهلیلجه 
که در آغاز راه معرفت بوده اند را نشان  کسانی  کان و  امام شیوه مجادله با شکا

می دهد.
کرده و می پرسد: گونه سخن را آغاز   امام در این مناظره، این 

 به من بگو آیا به همه سوی جهان رفته ای و به پایان آن رسیده ای؟ آیا به 
که دیده می شود پا نهاده ای، یا به عمق زمین فرو رفته  پایان همین آسمانی 
کرده ای؟ چه می دانی شاید آنچه را  گردش  گون  گونا ای و در سرزمین های 
کنی، نتوانسته ای با حواس خود بیابی و دانشت بدان نرسیده است،  رد می 
که  و هرگاه از در انکار به در آمدی، و به وادی شک پا نهاده ای، امید است 

سرانجام به معرفت )خدا( دست یابی!25

گردان امام صادق علیه السالم  5. نقش شا
کالم و سایر علوم اسالمی در  که موجب شکوفایی علم   یکی دیگر از عواملی 
در  حضرت  آن  برجسته  گردان  شا وجود  شد،  السالم  علیه  صادق  امام  عصر 
امام  فرهنگی  و  علمی  های  رسالت  از  مهمی  بخش  ها  آن  است.  زمینه  این 
کشیدند، و به نشر آرا، افکار و نظریات مترقی  صادق علیه السالم را بر دوش 
و نوین آن حضرت در رشته های مختلف علوم و معارف اسالمی بویژه علم 

کالم پرداختند.
 سیره پسندیده مردان بزرگ علم و اندیشه در نشر معارف بشری و انتقال 
گردان  کتب، تربیت شا آن به نسل های پس از خود عالوه بر تدوین و تصنیف 
علیه  صادق  جعفر  امام  حضرت  است.  فرهیخته  اندیشمندان  و  شایسته 
برترین  از  و  بشری  جامعه  آموزگاران  ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان  به  نیز  السالم 
و به خاطر  این جهت موفقیت شایانی داشته  فرهیختگان علوم اسالمی در 
موقعیت استثنایی زمانی و با استفاده بهینه و شایسته از فرصت طالیی به 
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کند. گردان بسیاری را تربیت  دست آمده، توانست شا
کم نظیر در رشته های  که از خرمن وجود این شخصیت  گردانی   مجموع شا
گون علوم اسالمی و انسانی بهره ها بردند، بنابر برخی از اخبار و روایات از  گونا

چهار هزار نفر بیش تر است. 26
که خود آن  گروهی بودند  گردان امام صادق علیه السالم   از میان اصحاب و شا
کرده است. مانند هشام بن حکم، هشام  حضرت از آن ها به عنوان »متکلم « یاد 

بن سالم، حمران بن اعین، ابوجعفر احول معروف به مؤمن الطاق، و... 27 .

 6. ترجمه آثار حکما و متکلمان بزرگ یونانی
علیه  صادق  امام  زمان  در  کالم  علم  شکوفایی  موجب  که  دیگری  عوامل  از   
یونانی  بزرگ  متکلمان  و  حکما  علمی  آثار  و  کتب  ترجمه  است،  شده  السالم 
گسترده جهان اسالم و در میان  به زبان عربی است. در محدوده جغرافیایی 
که اهل فکر و مطالعه و تحقیق در آثار  مسلمانان، افراد فراوانی یافت می شدند 
گیری علوم و  علما و حکمای مکاتب مختلف بودند و از چنان آزاد اندیشی در فرا
که فراتر از تحقیق و مطالعه در فرهنگ و عقاید سایر ملل  معارف برخوردار بودند 
و ادیان، به تعلیم و تدریس آثار علمی دیگر حکما و علمای مکاتب نیز همت 

کرد. گمارده بودند. این خود زمینه پیدایش »نهضت ترجمه « را فراهم 
 مورخان اسالمی در چگونگی رواج علوم و فنون یونان در جوامع آن روز و 

نیز چگونگی انتقال آن به جامعه اسالمی، چنین نوشته اند:
 علوم و فلسفه در آتن توسط سقراط به افالطون و ارسطو و سپس به دیگر 
حکمای بزرگ آن شهر تعلیم داده شد، و پس از مدتی تدریس و تعلیم آن در 
گشت; و پس از آن در  آتن به دیگر شهرها بویژه شهر اسکندریه در مصر منتقل 
از اسکندریه و مصر به دیگر شهرها و  زمان خلیفه اموی »عمربن عبدالعزیز« 

کیه و نیز حران انتقال یافت. نقاط اسالمی بویژه به منطقه انطا
شود  می  یاد  آثار  این  مترجم  نخستین  عنوان  به  او  از  که  کسانی  از  یکی   
کیمیا داشته است.  خالدبن یزیدبن معاویه است. وی عالقه فراوانی به علم 
او به حکیم آل ابی سفیان شهرت داشت و مردی عالم و فاضل بود، و به علوم 

مختلف عنایت و عشق می ورزید.
کن بودند   خالدبن یزید فرمان داد تا گروهی از فیلسوفان یونان که در مصر سا
کنند.  از یونانی و قبطی به عربی ترجمه  را  کیمیا  کتاب های  تا  احضار شوند 
کتاب از  که در جهان اسالم ترجمه  که اشاره شد این نخستین بار بود  چنان 
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کار ترجمه  گرفته است28 ، و پس از آن،  زبان یونانی به زبان عربی صورت 
که به نام »نهضت ترجمه « معروف شده است چنان رونق یافت، 

1. نقش عمربن عبدالعزیز 
و  داشته  خوبی  نسبتا  چهره  اموی  خلفای  میان  در  که  عبدالعزیز،  عمربن 
کوتاه خالفتش )99- 101 ه(، به  کنند; در مدت  مورخان از او به نیکی یاد می 
اصالحات سیاسی - اجتماعی و برقراری عدالت و رعایت انصاف در میان مردم 
کاری های فزون از شمار بنی امیه نسبت به اهل  دست زد. وی از مظالم و جفا 
کاست و اندکی از حقوق از دست  بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله تا حد زیادی 
رفته و پایمال شده آنان را احیا نمود. او فدک را نیز به اهل بیت علیهم السالم 
که  کرد، تا جایی  برگردانید بدین سبب توجه مسلمانان و علما را به خود جلب 

گشودند. برخی زبان به ستایش او 
گفته است: دانشمند بزرگ معتزلی »عمروبن عبید« در باره اش 

کرد، ولی چون عدالت   عمربن عبدالعزیز خالفت را بدون استحقاق تصاحب 
به خرج داد سزاوار آن شد.29

آزادی های  و  که در جهت اصالحات سیاسی - اجتماعی  این  بر  او عالوه   
گام هایی برداشت، در بعد فرهنگی و علمی هم اقداماتی نمود، از جمله  فردی 
کتابت آن را )که تا آن هنگام  که نقل روایت از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و  این 
از سوی دیگر حکام بنی امیه ممنوع اعالم شده بود و به شدت از آن جلوگیری 
کرد 30 . هم چنین به علما و فقها بویژه حضرت امام محمد باقر  می شد( آزاد 
که خود شخصا با برخی  کرد. وی عالوه بر آن  کرام شایانی  علیه السالم احترام و ا
کالمی - اعتقادی( می  کرات علمی )بویژه  گروه های مذهبی به مذا از علما و 

کرد. کالمی را هم آزاد اعالم  پرداخت برقراری جلسات علمی و مباحثات 
کتابت  گذاشتن نقل و   این اقدامات مترقی و خدا پسندانه او هم )بویژه آزاد 
کالم  مخصوصا  اسالمی  علوم  شکوفایی  و  رشد  جهت  در  مؤثر  گامی  حدیث( 

محسوب می شود.

علل فرعی رشد و شکوفایی علم کالم 
در عصر امام صادق علیه السالم
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گسترش قلمرو جغرافیایی اسالم و ازدیاد مسلمانان  .2
گسترش قلمرو جغرافیایی اسالم و ازدیاد مسلمانان، موجب شد تا مردم این   
که دارای  سرزمین ها بویژه مردم سرزمین هایی مانند ایران، هند، چین و... 
کنند و همراه  گرایش پیدا  کهن و ریشه دار بودند، به اسالم  فرهنگ و تمدن 
گاهی های زیادی وارد حوزه تمدن و فرهنگ اسالم  با پرسش ها، اطالعات و آ
گسترش حوزه جغرافیایی اسالم و ازیاد مسلمانان  کردند به طور طبیعی این 
که اشاره شد، تالقی فرهنگ ها، تبادل و تعامل دانش ها، برخورد  گی  با آن ویژ
از جمله  فرهنگی  گون علمی -  گونا زمینه های  را در  آرا  و تضارب  دیدگاه ها 
که  به دنبال داشته است. روشن است  اعتقادات  و  کالم  در زمینه حکمت، 
این تالقی فرهنگ ها و تضارب آرا و تعامل فکری، عامل مهمی در جهت رشد 
کالم شده  فرهنگی مسلمانان و شکوفایی و بالندگی علوم اسالمی بویژه علم 

است. 31

 3. ظهور اختالفات مذهبی و پیدایش فرق اسالمی
یک  در  اسالمی  های  فرقه  پیدایش  و  مذهبی  اختالفات  عمده  ریشه  گرچه 
 - کالمی  مسایل  برخی  در  اختالفات  به  تاریخی،  بررسی  و  تحلیلی  نگرش 
که پیش تر اشاره شد، ولی در رویکردی دیگر به وقایع  گردد  اعتقادی بر می 
کم رنگ تر  گذاری عاملی دیگر )هر چند  تاریخی - اسالمی و بررسی آن، به تاثیر 
کالمی - اعتقادی( به نام عامل فقهی و اختالف در فتاوای  و ضعیف تر از عامل 
فقهی فقهای بزرگ مذاهب اسالمی پی می بریم. ریشه بسیاری از اختالفات 
مذهبی به اختالف فقهای بویژه فقها مذاهب چهارگانه اهل سنت )حنفی، 
آرای  تعدد  یعنی  گردد.  می  بر  دیگر  فرق  برخی  و  حنبلی(  و  مالکی،  شافعی، 
کالمی و اعتقادی; زیرا آنان برای  فقهی فقها زمینه ای شد، برای تعدد آرای 
ع درصدد یافتن  اثبات حقانیت آرای فقهی خویش و انطباق آن با موازین شر
کالمی اجتهاد بر آمدند و به توجیه عقالنی دیدگاه های فقهی خویش  مبانی 

پرداختند.
صادق  امام  دوران  در  اسالمی  مهم  مذاهب  که  است  این  ما  گفتار  مؤید   
و  آرا  تضارب  دوران  دوران،  این  که  گفتیم  و  است  گرفته  شکل  السالم  علیه 
زمینه های  ای در  و شبهات عدیده  با پرسش ها  فقها  و  علما  مواجه شدن 
که بخش مهمی از آن ها به پرسش ها و  مختلف دینی و مذهبی بوده است 
که اشاره  گردد. همان طور  شبهات فقهی و مسایل فرعی و عملی اسالم بر می 
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از  بسیاری  در  نیز  فقهی  شبهات  و  ها  پرسش  گونه  این  به  پاسخ  شد 
کالمی  که از فلسفه احکام پرسیده شود( نیازمند مبانی  گاه  موارد )بویژه آن 

کالمی را فراهم  و توجیه عقالنی است. این خود زمینه رشد و باروری مسایل 
کرده و عامل رونق یافتن آن شده است.32

 4. ظهور زنادقه و دهری مذهبان در عصر امام صادق علیه السالم
و  پیدایش  با  شد  مصادف  السالم  علیه  صادق  امام  عصر  گذشت  که  چنان   
ها  آن  به  روایی   - تاریخی  در اصطالح  که  الحادگرایی  و  رشد دهری مذهبی 

گویند. »زندیقان « یا »زنادقه « 
 دو علت عمده رشد و رواج فزاینده دهری مذهبی پیش تر بیان شد.

 در بررسی علل ظهور و رشد فزاینده دهری مذهبان و زنادقه در عصر امام 
کرد: باقر و امام صادق علیهما السالم نباید از دو عامل قابل توجه غفلت 

 یکی ترجمه آثار حکما، فیلسوفان و متکلمان یونانی بود. بسیاری از این 
کتاب های ترجمه شده یا مستقیما در جهت نفی عقاید درست دینی بوده 
کج  و یا به خاطر پیچیدگی و غموض برخی مسایل فلسفی، سوء برداشت و 
که در هر صورت زمینه ای برای انحراف از  فهمی هایی را همراه داشته است، 

کرده بود. عقاید درست دینی و الحادگرایی فراهم 
ها  آن  سوء  عملکرد  و  امیه  بنی  حکام  دینی  ضد  و  منفی  نقش  دیگری،   
که برخی از این  گرایی و الحاد شد، تا جایی  که باعث دامن زدن به دنیا بود 
اعتبار  و  منزلت  از  معاویه  دربار  در  مسیحی  یا  و  مذهب  زندیقی  دانشمندان 

برخوردار بوده و آزادانه به ترویج عقاید خود می پرداختند.
گونه افراد در جامعه اسالمی آن روز بویژه زندیق مسلکانی چون  وجود این 
مصری  عبدالملک  دیصانی،  کر  ابوشا مقفع،  بن  عبداهلل  العوجاء،  ابی  ابن 
در  انحراف  زمینه  امیه  بنی  توسط  اسالم  شده  تحریف  و  ناقص  بیان  و  و... 
کرده بود. این ها موجب شد تا  عقیده و عمل را برای عموم مسلمانان فراهم 
دانشمندان بزرگ اسالمی و امام باقر و امام صادق علیهما السالم به تشریح و 
تبیین مبانی دینی - اسالمی پرداخته و به شبهات و پرسش های منکران و 

زندیقان پاسخ منطقی و مستدل دهند. 33
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پی نوشت

1(  راز این نام گذاری روشن است; زیرا اعتقادات زیر بنای فکری - عقیدتی انسان را تشکیل می دهد، 
و در سایه اصول فکری و اعتقادی درست است که اعمال آدمی ارزش و اعتبار می یابد و زمینه کمال 
که به آن »فقه اصغر« می  کند. از این رو، به موازات احکام عملی  و رشد و تعالی انسان را فراهم می 

کبر« می نامند. گویند، اصول و معارف اعتقادی را »فقه ا
مهدوی،  انتشارات  و 12،   4 صص   ،1 ج  الهیجی،  فیاض  مالعبدالرزاق  االلهام،  شوراق  ر.ک:   )2

اصفهان ; شرح مقاصد، سعدالدین تفتازانی، ج 1، صص 165- 166، انتشارات شریف رضی، قم.
که به انسان  که در بردارنده بحث قضا و قدر نیز می باشد - زیرا از آن جهت  3( بحث جبر و اختیار 
مربوط است »جبر واختیار« معنا می شود و از آن جهت که به خدا بر می گردد »قضا وقدر الهی « نامیده 
می شود - موجب پیدایش بحث پیرامون مساله عدل نیز شده است; زیرا میان جبر و ظلم از یک سو 
و اختیار و عدل از سوی دیگر رابطه ای تنگاتنگ دیده می شود. ر.ک آشنایی با علوم اسالمی، شهید 

مطهری، ص 146، دفتر انتشارات اسالمی، قم.
4( اقتباس از گوهر مراد، عبدالرزاق الهیجی، به تصحیح زین العابدین قربانی و جمعی دیگر، صص 

44- 46، انتشارات وزارت ارشاد اسالمی; آشنایی با علوم اسالمی، شهید مطهری، صص 144- 145.
5( ر.ک. شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید )4 جلدی( ج 2، ص 129، چاپ بیروت، و آشنایی با علوم 

اسالمی، شهید مطهری، ص 174.
6( مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین، ابوالحسن اشعری - ترجمه محسن مؤیدی، ص 9، 

انتشارات امیرکبیر.
7( انعام )5( : آیه 57.

8( ر.ک. الفرق بین الفرق، ابومنصور عبدالقاهر بغدادی، صص 73- 74 و 81، دارالمعرفة، بیروت.
9( توجه شود، مراد از گناه کبیره، غیر از شرک به خدا است، زیرا در کافر بودن مشرک میان مسلمانان 

اختالفی نیست.
10( رک. آشنایی با علوم اسالمی، شهید مطهری، ص 144.

کالم در ایران و جهان اسالم، علی اصغر حلبی، صص 36- 37 و 72- 73  11( اقتباس از تاریخ علم 
و 44- 45 و 83. و فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی، جعفر سبحانی، ج 2، صص 12- 13 و 18- 19، 

انتشارات توحید، قم.
طرح یک پرسش و پاسخ آن ضروری است، و آن این که چرا شیعه هم مثل اهل سنت دارای مکتب 
کالمی مستقلی نبوده و نیست؟ پاسخش روشن است زیرا با وجود پیشوایان معصوم علیهم السالم و 
گویی آنان به پرسش های عقیدتی، نیازی به چنین مکتب مستقلی نبود. اما پس از دوران  پاسخ 
کالمی شیعی  ائمه علیهم السالم علما و متکلمان شیعی با الهام از سخنان بجا مانده از آنان مکتب 

را پایه ریزی کرده اند.
کالمی اشعریه دست  که ابوالحسن اشعری در عراق به تاسیس مکتب  12( تقریبا در همان زمان 
زد، ابومنصور محمدبن محمود حنفی سمرقندی )متوفای 333 ه ق( در ماوراء النهر مکتب کالمی 

»ماتریدیه « را پایه ریزی کرده است. تاریخ علم کالم، علی اصغر حلبی، ص 49.
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 13( ر.ک: سیره عملی اهل بیت علیهم السالم، سیدکاظم ارفع، ج 2، صص 51- 62، نشر مؤسسه 
تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی ; االمام الصادق و المذاهب االربعة، اسد حیدر، ج 1، صص 434- 
440، مکتبة االمام امیرالمؤمنین علی علیه السالم، اصفهان.   14( تحف العقول عن آل الرسول، شیخ 

ابومحمدحسن بن علی بن حسین الحرانی، ص 297، مؤسسه نشر اسالمی مدرسین، قم.
 15( ر.ک: زندگانی امام باقر علیه السالم، احمد حیدری، صص 150- 157، تهیه و نشر نمایندگی ولی 

فقیه در جهاد استان خراسان.
کالمشان نور و  که همه ائمه   16( ما شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السالم بر این باوریم 
طینتشان واحد و منصوب از جانب خدا و رسولش هستند و نیز وارث علوم پیامبران گذشته و پیامبر 
خاتم صلی اهّلل علیه و آله می باشند. از این رو، با این که هر کدام از آن ها به ویژگی هایی ممتاز گشته 
کرامت های نفسانی و علم و ایمان یکسان  اند، ولی همگی از شخصیت الهی - انسانی و فضایل و 

کمل به انجام رسانده اند. برخوردار بوده اند، و رسالت های الهی خویش را به نحو احسن وا
گر حضرت امام جعفر صادق علیه السالم به جای حضرت امام حسین علیه السالم و   به عنوان مثال، ا
در عصر و زمان آن حضرت می زیست همان کاری را می کرد که امام حسین علیه السالم کرده است، 
گر امام حسین علیه السالم نیز  یعنی دست به قیام خونین کربال و نهضت عاشورا می زد، به عکس، ا
در شرایط زمانی و مکانی و موقعیت سیاسی امام صادق علیه السالم بسر می برد، همان شیوه اش را در 

نشر معارف اسالمی، و ایجاد تحول بنیادی علمی و فرهنگی به کار می برد.
گر می بینیم امام صادق علیه السالم هم خود وارد معرکه دعوای سیاسی نمی شود،   17( ناگفته نماند ا
وهم دیگر علویان مبارز و انقالبی را از سرانجام کار و ناکامی در مبارزات خبر می دهد، برای این بود که 
شرایط سیاسی و اجتماعی را برای قیام مسلحانه مناسب نمی دید، گواه گفتار ما نپذیرفتن رهبری قیام 
ابومسلم خراسانی و دیگر هم رزمانش است. ر.ک. سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، صص 382- 

390، نشر مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق علیه السالم، قم.
 18( مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 248، چاپ قم.

 19( ر.ک: صادق آل محمد صلی اهّلل علیه و آله، محمود منشی، ص 133، مؤسسه انتشارات زمانه، 
چاپ اول.

اهّلل  ذبیح  ترجمه  استراسبورگ،  اسالمی  مطالعات  مرکز  تهیه  شیعه،  جهان  متفکر  مغز  ر.ک:   )20
گرچه  منصوری، صص 91- 107 سازمان انتشارات جاویدان، چاپ هشتم، مهرماه 1360. 3. البته 
این کتاب گوشه هایی از حقایق زندگی و شخصیت علمی امام صادق علیه السالم را بیان کرده است، 
ولی مطالب نادرست و باطل فراوانی نیز در آن یافت می شود. از این رو، کسانی که قصد مطالعه این 

کتاب را دارند باید به این مساله مهم توجه داشته باشند.
کتاب امام جعفر صادق علیه السالم، عبدالحلیم جندی، ترجمه عباس جاللی، ص  21( به نقل از 

.238
 22( ر.ک: ارشاد شیخ مفید، صص 280- 281، چاپ مکتبة بصیرتی، قم; اصول کافی، ج 1، صص 

74- 75، چاپ اسالمیه، تهران.
 23( ر.ک: پرتوی از چهره درخشان امام صادق علیه السالم، به قلم چند دانشمند اسالمی، ترجمه 

محمدرضا انصاری، صص 56- 61، کانون انتشارات محمدی، تهران.
کمره ای، نشر اسالمیه،  کافی، ج 1، صص 119- 153، ترجمه و شرح محمدباقر   24( ر.ک: اصول 

تهران; پرتوی از چهره درخشان امام صادق علیه السالم، صص 80- 87.
 25( امام جعفر صادق علیه السالم، عبدالحلیم جندی، ترجمه عباس جاللی، ص 315.

از زندگانی امام جعفر صادق علیه السالم، محمدحسین مظفر، ترجمه و   26( ر.ک: صفحاتی 
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نگارش سیدابراهیم سیدعلوی، ص 224، انتشارات رسالت قلم، تهران.
 27( ر.ک: امام جعفر صادق علیه السالم، عبدالحلیم جندی، ترجمه عباس جاللی، ص 240; نشر 

سازمان تبلیغات اسالمی.
 28( موسوعة االمام الصادق علیه السالم، سیدمحمدکاظم قزوینی، ج 2، صص 420- 421، مطبوعاتی 

سیدالشهداء قم.
که برخی از متکلمان بزرگ مسیحی در دربار معاویه در شام به سر می   یادآوری این نکته الزم است 
کامل در بیان عقاید خود برخوردار بودند; این ها نیز تا حدودی در انتقال فرهنگ  بردند و از آزادی 
یونان و اروپای آن زمان به جامعه اسالمی نقش داشتند. مانند یحیی دمشقی، سرجون بن منصور، 
اخطل، شاعر عرب زبان مشهور، غیالن دمشقی )قدری مذهب(، که در دمشق مذهب کالمی اعتزال را 
تبلیغ می کرد و با عمربن عبدالعزیز مباحثاتی نیز داشته است. ر.ک: تاریخ معتزله، محمدجعفر جعفری 

لنگرودی، صص 101- 102، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران.
 29( ر.ک. مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ترجمه ابوالقاسم 

پاینده، ج 2، ص 197، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
 30( ر.ک. سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، صص 314- 325; امام جعفر صادق علیه السالم، ص 

.228
 31( آشنایی با علوم اسالمی، شهید مطهری، ص 145.

مقاالت   ;71  -67 صص  حلبی،  اصغر  علی  اسالم،  جهان  و  ایران  در  کالم  علم  تاریخ  ر.ک.   )32  
االسالمیین و اختالف المصلین، اسماعیل اشعری، ترجمه محسن مؤیدی بویژه صص 15- 17 و 40- 

41 و 49، 69 و 150.
 33( برگرفته از دانشنامه جهان اسالم، حرف »ب « جزوه چهارم، زیر نظر سیدمصطفی میرسلیم، 
صص 631- 632، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی; تاریخ معتزله، محمدجعفر جعفری 

لنگرودی، صص 101- 102.
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پیدایش شیعه از زمان پیامبر اسالم )ص( بوده و انتخاب لقب رئیس مذهب 
آزادی  بزرگوار به جهت  که این امام  برای امام صادق )ع( به این دلیل بوده 
حد  در  توانست  آمد،  وجود  به  عباسیان  و  امویان  درگیری  اثر  بر  که  عملی 
نفی تالش دیگر  این معنا،  و  بپردازد  تشیع  توسعه فکری مذهب  به  وسیعی 

امامان نیست.
کثرًا بر امام صادق )ع( اطالق می شود،  که ا اصطالح رئیس مذهب شیعه 
گرنه اساس تشیع و  برابر مذاهب اهل سنت است، و  ناظر به فقه شیعی در 
مکتب امامت از لحاظ معارف بنیادی، در عرض مذاهب فقهی نبوده و معارف 
که جز در مکتب اهل بیت )ع( )عموما( قابل  اصلی اسالمی را شامل می شود 

وصول نیست.

که مؤسس آن  گمان مقصود از تشیع، همان حقیقت راستین اسالم است  بی 
پیامبر اسالم )ص( بوده، و امت را به متابعت از علی )ع( و اهل بیت)ع( رهنمون 

کرده، تا بتوانند از این در، بر شهر علم محمدی راه یابند .  
که امکان بیشتری برای ترویج   در زمان امام صادق )ع( شرایطی فراهم شد 
علوم فراهم بود، و معارف دینی فرصت بیشتری برای اظهار داشت. از طرفی می 
بینیم که هفتاد درصد از روایات فقهی شیعه به نقل از آن حضرت بوده، همچنان 
گذاری شده است. پس  که مذاهب فقهی اهل سنت نیز در همین دوره پایه 

پاسخ تفصیلی

پاسخ اجمالی

ـــــرســـش ـُ پـــ

آیا امام صادق )ع( مؤسس مذهب شیعه است؟ 
و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟
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گیری مذاهب فقهی اسالم نیز بوده است. اصطالح رئیس  این دوره، دوره شکل 
 بر امام صادق )ع( اطالق می شود، بیشتر ناظر به فقه شیعی 

ً
کثرا مذهب شیعه که ا

گرنه اساس تشیع و مکتب امامت از لحاظ  در برابر مذاهب اهل سنت است، و 
معارف بنیادی، در عرض مذاهب فقهی نبوده و معارف اصلی اسالمی را شامل می 

شود که جز در مکتب اهل بیت )ع( قابل وصول نیست . 
گونه اصطالحات، ناظر به شرایط تاریخی بوده و صرفًا جنبه   بنابراین، این 
توصیفی دارد و تشیع به عنوان مکتب اهل بیت)ع( حقیقت راستین اسالم است 
و صرفًا مذهبی فقهی در عرض سایر مذاهب نیست. با این حال فقه متعالی شیعه 
به عنوان یکی از افتخارات تشیع در زمان امامت امام صادق )ع( در برابر سایر 
مذاهب فقهی اظهار شد و از این روی تبیین علم شریعت نیز بیشتر به آن حضرت 

اختصاص داشته است. 
که در زمان امام صادق )ع(  که بیان شد به جهت وضعیت خاصی  گونه   همان 
پیش آمد، پیروان حضرتشان نیز به جهت آزادی نسبی که برایشان پدید آمده بود، 
گفتار امام صادق )ع( شیعیان به این  به شیعه جعفری )ع( شهرت یافتند، و در 

لقب نامیده شده اند. 1
 اما در بیشتر موارد، دیگر امامان معصوم شیعیان را منتسب به نام خود نکردند 
کاظم و...( و نیز خود شیعیان نیز از  گفته نشده شیعه باقر، شیعه  که  )بدین معنا 

انتساب خویش به آن امامان بزرگوار در خوف و هراس بوده اند. 
که در صدر اسالم، پیروان امام علی )ع( در روایات پیامبر )ص( و  گفتنی است   

خود ایشان به لقب شیعه منتسب شده اند. 2

 ]1[ کلینی، کافی، ج 2، ص 233، ح 9، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، 1365 ش. 

]2[ شیخ صدوق، األمالی، ص 361 و 497، انتشارات کتابخانه اسالمیه، تهران، 1362 ش. 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa7955
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 ]1[ سنت در لغت یعنی راه، روش، طریقت و دستور؛ سنت از ماده »َسّنَ َیُسّنُ
کرد.2 جمع آن »ُسَنن« است. بنابراین، تعریف  ًه، یعنی دستوری را وضع  ُسّنَ
لغوی سنت اهلل یا سنت الهی؛ یعنی راه و روش خداوند، و دستور خداوند.  
اداره نظام هستی  از: روش خداوند در  الهی در اصطالح عبارت است  سنت 

و موجودات.

 به چند سنت الهی به عنوان نمونه اشاره می شود
ها  ُاّمِ ِفی  َیْبَعَث  ی  َحّتَ اْلُقرى   ُمْهِلَک  َک  َرّبُ کاَن  ما  »َو  پیامبران:  فرستادن   .1
آنها  اهل  انقراض  و  ُقَری)شهرها(،  عذاب  در  الهی  سنت  آیه  این  در   .»

ً
َرُسوال

تعالی صادر  از خداى  الهی هیچ وقت  که عذاب  این است  و آن  بیان شده، 
کرده باشد؛ یعنی پیامبری را به  نشده، مگر بعد از آن  که حجت را بر آنان تمام 
سویشان فرستاده باشد، تا آیات خدا را بر آنان بخواند، و بعد از آن که ایشان 

کفر ورزیده باشند.3 کرده، و به آیات خدا  آن پیامبر را تکذیب 

عطاء  سنت  و  سختی ها  به  آزمایش  و  امتحان  سنت  بندگان:  امتحان   .2
نعمت، دو سنت الهی براى آزمایش امت ها است.4

3. روزی دادن به بندگان: روزى دادن به مردم یکی از سنت های الهی است. 
قرآن کریم در این باره می فرماید: »هر گاه خداوند روزى را براى بندگانش وسعت 
که می خواهد )و  بخشد، در زمین طغیان و ستم می کنند؛ از این رو به مقدارى 

گاه و بینا است«.5 .6 که نسبت به بندگانش آ مصلحت می داند( نازل می کند، 

ـارف
ــ

معـ

حقیقت »سنت اهلل« چیست؟
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ظاِلَمًه  کاَنْت  َقْرَیٍه  ِمْن  َقَصْمنا  َکْم  »َو  ظالمان:  نابودی  و  کت  هال  .4
هم  در  را  ستمگرى  آبادی هاى  بسیار  چه  آَخریَن«!7  َقْومًا  َبْعَدها  ْنَشْانا 

َ
ا َو 

کس قانون  کار آوردیم. »َکْم« یعنی هر  شکستیم و بعد از آنها، قوم دیگرى روى 
را بشکند، شکسته می شود. »َقَصْمنا« قصم به معناى شکستن شدید  الهی 

است.8

5. هدایت مردم به سوى توحید، بندگی و به سعادت رساندن راه یافتگان 
ملتی  راهنماى  آن را  و  کرد  نازل  را  قرآن  گمراهان: خداوند  کردن  بدبخت  و 
جریان  الهی  سنت  طبق  بر  کار  این  و  است.  استوار  و  قدم  ثابت  که  داد  قرار 
که سنت او در هدایت مردم به سوى توحید و بندگی و به سعادت  یافته؛ چرا 
گمراهان در همه اعصار اینچنین بوده  کردن  رساندن راه یافتگان و بدبخت 

است.9
 6. ازدواج: ازدواج یک سنت الهی است.10

]1[. جبــران، مســعود، الّرائــد، فرهنــگ الفبایــی عربــی، فارســی، مترجــم: انزابــی نــژاد، رضــا، ج 1، 
ــهد، 1372  -  1373ش. ــوی، مش ــدس رض ــتان ق ص 981، آس

 ]2[. سیاح، احمد، لغت  نامه یا فرهنگ بزرگ جامع نوین، ترجمه المنجد، ج 1، ص 893.

 ]3[. طباطبائــی، ســید محمــد حســین، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، ترجمــه، موســوی همدانــی، 
محمــد باقــر، ج  16، ص 8، قــم، دفتــر انتشــارات اســالمی، چــاپ پنجــم، 1374ش.

 ]4[. همان، ج  8، ص 252.

ــُه ِبِعبــاِدِه َخبیــٌر  ُل ِبَقــَدٍر مــا َیشــاُء ِاّنَ ْرِض َو لِکــْن ُیَنــّزِ َ ْ
ْزَق ِلِعبــاِدِه َلَبَغــْوا ِفــی اال  ]5[. »َو َلــْو َبَســَط اهّلُل الــّرِ

َبصیــر«؛ شــوری، 27.

 ]6[. المیزان فی تفسیر القرآن)ترجمه(، ج  18، ص 81.

 ]7[. انبیاء، 11.

 ]8[. قرائتــی، محســن، تفســیر نــور، ج  7، ص 432، تهــران، مرکــز فرهنگــی درســهایی از قــرآن، 
چــاپ یــازده، 1383ش؛ المیــزان فــی تفســیر القرآن)ترجمــه(، ج  13، ص 464.

 ]9[. همان، ص 77.

 ]10[. مکارم شــیرازی، ناصر، تفســیر نمونه، ج  14، ص 463، تهران، دار الکتب االســالمیه، چاپ 
اول، 1374ش.
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با  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  بار  چندین  الشریعه1  مصباح  در  »فقر«  گان  واژ
نگاه های مختلف به این موضوع پرداخته می شود.

1. نیازمندی مؤمن به فقر
که آشکار و نهانش یکی باشد و او در این حال به ده چیز  کسی  »خوشا به حال 
نیازمند می باشد: ... دوست داشتن فقر ...«.2 مقصود از این روایت را به ناچار 
که بر رفاه طلبی ترجیح داده می شود. و  کرد  باید به؛ فقر و فرودستی ای حمل 
و  ارجمند می شمرند  را  اقتصادى  توسعه  که  دارند  روایات دیگری وجود  گرنه 
گرانمایه، بابرکت، و از آثار برنامه وعده داده شده توسعه  شکوفایی معیشتی را 
واپس  فاجعه بار  پیامدهاى  و  فقر  خطرهاى  و  می نامند  اسالم  در  اقتصادى 
کارشناسان  گوشزد می کنند. البته دانشمندان مسلمان و  ماندگی اقتصادى را 
ستایشگر  احادیث  در  فقر  مفهوم  به  بخشیدن  سازگارى  براى  حدیث،  علم 
با مفهوم فقر در روایات سرزنشگِر آن، راه هاى مختلفی را پیموده اند، و آنها را 

ج است. که بحث از آن از فرصت این پاسخ خار متمایز شمرده اند.]3[ 
چینش  چنان  مبحث  این  روایات  و  آیات  که  می رسد  نظر  به  حال،  این  با 
که پژوهشگر به سادگی می تواند از رهگذر تأّمل در آن، دیدگاه اسالم  شده اند 
را در باب توسعه اقتصادى دریابد و بدین سان، به مفهوم روایات ستاینده فقر، 
با فرض درستِی اسناد آنها، پی برد. با مالحظه مجموع مباحث مطرح شده، 
گرایش  که اسالم هرگز به فقر  جاى هیچ تردیدى در این نکته باقی نمی ماند 
شکلی  به  اقتصادى،  توسعه  بلکه  نمی کند،  جهت گیرى  آن  سوى  به  و  ندارد 

برجسته، از اهداف مهّم این دین به شمار می رود.

پاسخ اجمالی
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به بیان دیگر؛ جهت گیرى و مبارزه اسالم در رویارویی با فقر و برنامه ریزی هایش 
پایه، هرگاه  این  بر  از اصول مسّلم اسالمی است.  اقتصادى،  توسعه  در مسیر 
که ظاهرًا مردم را به سوى فقر دعوت می کنند، -مانند  روایاتی به چشم خورند 
این حدیث در مصباح الشریعة- پس از قطعی شدن انتساب آنها به پیشوایان 

که مقصود روایات مزبور را در ظاهر آنها  نجوییم. دین، چاره اى جز آن نیست 

2. فقر نفس و جان
کن؛  کوتاهی و تقصیر و نیز به فقر خود در پیشگاه خدا، اعتراف  »به ناتوانی و 

زیرا تو به بندگی او و انس یافتن با وى، روى آورده اى«.4
کردى؟«، فرمود: »به آنچه امید  حضرت عیسی)ع( در جواب »چگونه صبح  
گشته ام و از  دارم، نرسیده ام و از آنچه می ترسم، حذر نتوانم. به طاعت مأمور 

معصیت نهی شده ام. بنابراین، فقیرى نیازمندتر از خود نمی بینم«.5
َو  اهلِل  ِإَلی  اْلُفَقراُء  ْنُتُم 

َ
أ اُس  الّنَ َها  ّیُ

َ
أ »یا  می خوانیم:  کریم  قرآن  در  چنان که 

ا لحمید«؛]6[ »اى مردم! شما همگی نیازمند به خدایید؛ تنها  اْلَغِنّیُ  ُهَو  اهلُل 
که بی نیاز و ستوده است«. خداوند است 

آرى بی نیاز حقیقی و قائم بالذات در تمام عالم هستی یکی است، و او خدا 
نیازمند  و  وابسته  فقیر،  پا  تا  سر  موجودات  همه  بلکه  انسان ها  همه  است، 
شود  قطع  او  با  ارتباطشان  لحظه اى  گر  ا که  می باشند  مستقل  وجود  آن  به 
که او بی نیاز مطلق است انسان ها فقر مطلق اند،  هیچ اند و پوچ. همان گونه 
که او قائم به ذات است مخلوقات همه قائم به او هستند، چرا  و همان گونه 

که او وجودى است بی نهایت از هر نظر، و واجب الوجود در ذات و صفات.
توجه به این واقعیت، دو اثر مثبت در انسان هاى مؤمن می گذارد، از یک 
سو آنها را از َمرکب غرور و خودخواهی و طغیان پیاده می کند، و به آنها هشدار 
که به آن ببالند، هر چه هست امانت هاى  که چیزى از خود ندارند  می دهد 
پروردگار نزد آنها است. از سوى دیگر دست نیاز به درگاه غیر او دراز نکنند، و 
تا  باشند  آزاد  تعلقات  از رنگ همه  ننهند،  گردن  بر  را  طوق عبودیت غیر اهلل 

گردند. همگان غالم همتشان 
بنابراین، انسان ها نیازمند به خدای متعال هستند و نه غیر او، و لذا هرگز 
نباید سر تعظیم و تسلیم بر آستان غیر او بگذارند، و رفع نیازمندى خود را از غیر 
که آنها نیز همه مانند خودش نیازمند و محتاج اند، حتی  کنند  او طلب 

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت
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که فرستادگان و  بزرگداشت پیامبران الهی و پیشوایان حق به خاطر آن است 
نمایندگان اویند، نه این که از خود استقالل دارند.

3. نگرانی دادن از فقر
غیر  و  منقول  اموال  از  می باشد  تو  دست  به  و  تو  نزد  زندگی  ایام  در  »آنچه 
و  دارایی  این  جهت  از  آن که  مگر  داشت،  نخواهد  تو  حال  به  نفعی  منقول، 
کی و چقدر براى دنیا  کنی. پس تا  ثروت ظاهرى حالت غرور و خودبینی پیدا 
کوشش و سعی می کنی؟ و چقدر دنیا را براى خود می خوانی؟ آیا می خواهی 

کنی؟«.7 کرده، و دیگران را با اموال خود مالدار  که خود را فقیر و نیازمند 
گاهی بیشتر درباره فقر و ثروت و روشن شدن روایات مزبور، نمایه های  برای آ

کنید: زیر را مطالعه 
»راهکار قرآن برای برقراری توازن بین فقر و غنا«، سؤال 37048

»فقر موجب فخر و مرگ بهتر از فقر«، سؤال 83172
»اسالم و ثروت اندوزی«، سؤال 1398

]1[. ر. ک: »مصباح الشریعه و ویژگی های آن«، سؤال 33535.

]2[. منســوب بــه جعفــر بــن محمــد)ع( )امام ششــم(، مصباح الشــریعة، ص 99، بیــروت، اعلمی، 
چــاپ اول، 1400ق.

کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی ، المحجــة البیضــاء فــی تهذیــب اإلحیــاء،  ]3[. ر. ک: فیــض 
ج 7، ص 319 - 330، قــم، مؤسســه نشــر اســالمی،  چــاپ چهــارم، 1376ش؛ نراقــی، احمــد 
بــن محمــد مهــدى ، معــراج الســعادة، ص 351- 362، قــم، هجــرت ، چــاپ ششــم ، 1378ش؛ 
مشــکینی اردبیلــی، علــی، مســلکنا فــی العقائــد و األخــالق و العمــل، ص 182 - 183، قــم، دار 
ــه، ج  16، ص 174 - 176،  الحدیــث، چــاپ اول، 1434ق؛ مــکارم شــیرازی، ناصــر، تفســیر نمون

تهــران، دار الکتــب اإلســالمیة، چــاپ اول، 1374ش.

]4[. مصباح الشریعة، ص 130 - 131.

]5[. همان، ص 168.

]6[. فاطر، 15.

]7[. مصباح الشریعة، ص 84.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa59005
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پاسخ تفصیلی

مسئله تقلید و رجوع عالم به جاهل امری عقلی بوده و منحصر به زمان، مکان 
کاری متخّصص نباشند به  گر در  و دانش خاصی نیست، بلکه تمام عاقالن ا

متخّصص آن رجوع می کنند.
همچنین قرآن و سایر منابع اسالمی، همچنین سیره پیامبر)ص( و امامان 
لت بر ترغیب رجوع به راویان احادیث و اسالم شناسان حتی در  معصوم)ع( دال
زمان حضور معصومان)ع(، می کند، و این امر در زمان غیبت امام مهدی)عج( 
لت داشته  خود را بیشتر نشان داده است. شواهد تاریخی از صدر اول بر آن دال

و نقش بی بدیل علمای شیعه در همه دوران ها غیر قابل انکار است.

شخصی  هر  بر  دین  اصول  بویژه  دینی  معارف  کسب  اسالم  آموزه های  طبق 
خوانده،  فرا  علم  به  را  انسان  متعددی  موارد  در  کریم  قرآن  و  است  واجب 
امری  نیز  عام  معنای  به  فقاهت  است.  کرده  ترغیب  تفکر  به  که  همان طور 
کرده:  آن  را مذمت  ترک  بلکه  نموده،  ترغیب  آن  بر  تنها  نه  که خداوند  است 

گاهی یابند«.1 کوچ نمی  کنند تا این  که در دین آ »چرا از هر فرقه  ای دسته  ای 
به  ارجاع مردم  و  ائمه)ع(  گاه، در زمان  آ و  گردان فقیه  تربیت شا از طرفی 
گردان  گشته و ائمه اطهار)ع( بعضًا مردم را به شا آنان از همان صدر اول آغاز 
خود ارجاع می دادند. در این باره روایاتی وجود دارد؛ از جمله امام علی)ع( 

پاسخ اجمالی
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به قثم بن عباس می نویسد: »صبح و شام بنشین و برای مردم سؤال کننده فتوا 
کن«.2 کره  گاه و با عالم مذا بده و جاهل را آ

امام  غیبت  از  قبل  تا  معصوم)ع(  امام  غیر  به  ارجاع  امر  روایات،  از  دسته  این 
گردان مورد طبق  مهدی)عج( را روشن می کند و این که ارجاعات ائمه)ع( به شا
واجب  شخصی  هر  بر  دین  اصول  بویژه  دینی  معارف  کسب  اسالم  آموزه های 
که  کریم در موارد متعددی انسان را به علم فرا خوانده، همان طور  است و قرآن 
که خداوند  کرده است. فقاهت به معنای عام نیز امری است  به تفکر ترغیب 
فرقه  ای  از هر  کرده: »چرا  آن  را مذمت  ترک  بلکه  نموده،  ترغیب  آن  بر  تنها  نه 

گاهی یابند«.1 کوچ نمی  کنند تا این  که در دین آ دسته  ای 
گاه، در زمان ائمه)ع( و ارجاع مردم به آنان  گردان فقیه و آ از طرفی تربیت شا
گردان خود  گشته و ائمه اطهار)ع( بعضًا مردم را به شا از همان صدر اول آغاز 
ارجاع می دادند. در این باره روایاتی وجود دارد؛ از جمله امام علی)ع( به قثم 
کننده فتوا بده و  بن عباس می نویسد: »صبح و شام بنشین و برای مردم سؤال 

کن«.2 کره  گاه و با عالم مذا جاهل را آ
این دسته از روایات، امر ارجاع به غیر امام معصوم)ع( تا قبل از غیبت امام 
مورد  گردان  شا به  ائمه)ع(  ارجاعات  این که  و  می کند  روشن  را  مهدی)عج( 
اطمینان امری شایع بوده است. در زمان غیبت امام مهدی)عج(، این روایت 
ا اْلَحَواِدُث  اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفیَها ِإَلی  ّمَ

َ
که فرمود: »َو أ معروف از آن حضرت است 

ُة اهلِل َعَلْیِهْم«؛3 اما راجع به حوادثی  َنا ُحّجَ
َ
ِتی َعَلْیُکْم َو أ ُهْم ُحّجَ

َ
ُرَواِة َحِدیِثَنا َفِإّن

که  کنید؛ چون آنهایند  که اتفاق می افتد پس در آنها به راویان احادیث ما رجوع 
حجت من بر شما بوده و من حجت خدا بر آنان خواهم بود.

امام مهدی)عج( روشن  روایت؛ تکلیف مردم در عصر غیبت  این  بر اساس 
که در اثر  کسانی هستند  که در روایت آمده همان  شده و مراد از راویان حدیث 
کار داشتن زیاد با روایات و منابع دینی، توانایی استخراج احکام دینی را  سر و 

دارند.
مراجع دینی به عنوان کارشناسان این فن بوده، و مراجعه به کارشناس امری 
عقلی و در  همه شئونات زندگی بشر الزم بوده و اختصاص به احکام دین ندارد، 
بلکه در تمامی رشته ها و نیازمندی ها، وضعیت به همین صورت است؛ یعنی یا 
کند و یا خود باید مکانیک  کس خود پزشک باشد یا به پزشک مراجعه  باید هر 

باشد و یا در امور فنی به مکانیک مراجعه نماید  و... .
کارشناس باشد نیازی نیست  کسی خود  گر در زمینه احکام فقهی  حال، ا
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که متخصص فن نیست  کسی  کند؛ ولی  - بلکه جایز نیست - تقلید 
کند؛ زیرا این دستور عقالی عالم و مورد پذیرش همه  باید رجوع به عالم 

خردمندان است.
ُکْنُتْم  ْکِر ِإْن  ْهَل الّذِ

َ
کید بر آن فرموده است: »َفْسَئُلوا أ خداوند نیز در ارشاد و تأ

گر نمی  دانید از دانایان بپرسید. ال َتْعَلُموَن«؛4 ا
امام صادق)ع( فرمود: »علما وارثان پیامبرا نند؛ چون پیامبران از خود درهم 
که بخشی  کسی  گذاشتند.  و دینار باقی نگذاشتند، بلکه احادیثی را به میراث 
که دانش خود  بنگرید  برده است. پس  فراوان  بهره  ای  گیرد، همانا  فرا آن را  از 
کسی می گیرید؟ همانا در میان ما )اهل البیت( در هر نسلی، عدالت  را از چه 
شبهه  شبهه  های  و  کنندگان  غلّو  تحریف  از  را  ما  علوم  که  هستند  پیشگانی 
باقر)ع(  امام  می کنند«.5 همچنین  حفظ  جاهالن،  نابجای  تأویالت  و  افکنان 
بیاموزید  برادرانتان  به  آن را  و  گیرید  فرا آن  حامالن  از  را  »علم  است:  فرموده 

که علما آن  را به شما آموختند«.6 همان  طور 
که متخّصص در مسائل فقهی باشد؛  گفته می شود  کسی  ۲. مرجع تقلید به 
کرده  آن]7[  منابع  از  دین  احکام  استخراج  راه  در  فراوان  تالش  و  سعی  یعنی 
که به راحتی  که این امر برای او ملکه ای را به وجود آورده باشد  باشد، به نحوی 
که معمواًل نتیجه آن را  کرده و ارائه نماید  بتواند مسائل را از منابع آنها استخراج 
در کتابی با نام »توضیح المسائل« گردآوری می کند. مرجع تقلید شرایط دیگری 
باید  نیز  را  از مسائل جهان اسالم و تشیع  گاهی الزم  آ مانند تقوا و پارسایی و 

داشته باشد.
که  گذشت تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان)ع( آغاز شد  که  همان طور 
پیروانشان را به راویان حدیث و یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و گاهی یاران 
کز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق  خود را به حضور در مساجد و مرا
که این امر، احیانًا به علت فاصله زیاد میان شهرها، فراهم نبودن  می کردند.8 
امکانات ضروری برای مسافرت مردم و دشواری دست رسی به امام معصوم)ع( 
بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و 
بنابر روایتی که از امام مهدی)عج( نقل شد مرجع شناخت احکام در موضوعات 
که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها  جدید را فقیهانی معّرفی فرموده 

کنند، و این امر اختصاص به زمان خاصی ندارد. تقلید 
کتاب های اصول فقه از قرن چهارم هجری به عنوان یک اصطالح  تقلید در 
که در میان شیعیان مقام مرجعیت خاص و  کسی  فّنی تعریف شد.9 اولین 

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت
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عام را یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود؛ لذا وی را »شیخ الطائفة« نامیدند، 
گرچه قبل از شیخ طوسی در  و نظرات فقهی او مورد رجوع علمای دیگر نیز بود، ا
قرن چهارم نیز اشخاصی مانند استادش شیخ مفید مرجع عام مردم و پناه گاه 
ابی عقیل  ابن  امر دینی و معنوی بودند. همچنین اشخاصی؛ مانند  آنان در 
عمانی، ابن ولید، بویژه شیخ صدوق)ره( بر طبق روایات و با حفظ متن روایات 
کتاب »طبیب  کتاب فتوایی می نویسند، شیخ صدوق به تقلید از  برای مردم 
نیست(،  او  دسترس  در  پزشک  که  کسی  )پزشک  الطبیب«؛  یحضره  ال  من 
که عاِلم در دسترس  کسی  کتاب »فقیه من ال یحضره الفقیه«؛ )مرجع و عاِلم 
او نیست(، را می نویسد، و همواره علمای شیعه خود را متعهد به پاسخ گویی 
گاهی حتی سائر مذاهب اسالمی می دانستند و در هیچ  به مسائل شیعیان و 
برهه ای از زمان این امر تعطیل نگردید، اما اوج آن در زمان شیخ طوسی)ره( بود؛ 
گرچه پاسخ گویی به مسائل مردم امری عادی و ملموس بود، ولی چون  چون 
کتاب های آنها عالوه بر مسائل  حکومت ها معمواًل سنی مذهب بودند علما و 
گفته  عبادی عام به امور جزئی و مسائل جدید نیز می پرداختند تا این که -به 
که شما در مسائل  کتاب مبسوط10- به شیعه طعنه زدند  شیخ طوسی در اول 
کتاب »المبسوط«  کار شده و  فرعی جدید مطلبی ندارید؛ لذا خود وی دست به 
را که بیشتر به فروع ریز فقهی پرداخته به نگارش در می آورد و با توجه به عظمت 
کسی بر خالف  کمتر  شیخ چندین قرن علما از سفره پر نعمت وی بهره بردند و 
که این سد شکسته شد و  نظر او چیزی می گفت تا زمان ابن ادریس حّلی)ره( 

کردند نظرات شیخ طوسی را به چالش علمی بکشانند. فقها جرأت 
کتابی مانند »شرائع االسالم« نگاشته می شود و  که  باز در همین دوران است 
کتابی به زیبایی و دسته بندی و تفکیک فروع از اصول  که هنوز است  هنوز هم 
به  که  و دوم هستند  اول  آن شهید  از  بعد  نگاشته نشده است.  آن  مانند  به 
کتاب هایی مانند لمعه  کرده و  صورتی روان تر فقه استداللی و فتوایی را مخلوط 
از زمان، فقیهی  و شرح آن را در دسترس همگان قرار دادند. و در هر دوره ای 
که مرجعیتی عام  طراز اول زعامت شیعه را به عهده داشته و هیچ زمانی نبوده 
برای مردم وجود نداشته باشد. از شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن 
گرفته تا عالمه حلی، شهیدین، مقدس اردبیلی، شیخ بهائی، مجلسی  ادریس 
اول و مجلسی دوم و تا فقهای قرون اخیر مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر 
کوهی استوار مرجع و ملجأ و  که هرکدام مانند  و بسیاری از فقهای نام دار دیگر 

پناه گاه شیعیان بوده و هستند.
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بله در دوران صفویه با حضور علمای مهاجر از جبل عامل لبنان، در 
دربار صفویه)از جمله پدر شیخ بهائی حسین بن عبد الصمد عاملی )918 - 

گرفت و علمایی پدیدار شدند  گرایشی به ایجاد تمرکز در روحانیت شکل   11)985
که شهرتی فراتر از منطقه خود داشتند. نه این که مرجعیت در آن زمان شروع 
گذشت نقل و عقل این امر را مردود می شمارند.  که  شده باشد؛ زیرا همان طور 
که برای اهل سنت در طول تاریخ  بله! دفاع هماهنگی حکومت ها همان طور 
را  فرصتی  شیعه  علمای  برای  هم  صفویه  زمان  در  شده  آنان  تقویت  موجب 
که قبل از آن فراهم نبود نه این که علما وابسته به آنان بوده اند.12 و  فراهم آورد 
با مراجعه به تاریخ، صحت این امر روشن تر می شود و شاهد آن هم شکوفایی 
که نقطه اوج این تمرکز در دوران  و بروز علمای شیعه در هر زمانی بوده است 

گرفت. اقامت آیت اهلل بروجردی)ره( در حوزه علمیه قم شکل 
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آن  مطالب  که  است  صادق)ع(  امام  به  منسوب  الشریعه،  مصباح  کتاب 
که  است  ایمان  مراتب  خصوصیات  و  سلوک  و  سیر  مراحل  اخالق،  پیرامون 
کتاب اختالف دیدگاه وجود  در صد باب تنظیم شده است. در نویسنده این 
ثانی و برخی دیگر به  الدین معروف به شهید  دارد؛ برخی آن را به شیخ زین 

هشام بن حکم و برخی نیز به فضیل بن عیاض نسبت می  دهند.
کتاب و مرسل بودن  برخی از علما به دلیل مجهول دانستن نویسنده این 
این  روایات  نقل  از  موارد،  از  بخشی  در  متواتر  روایات  با  روایاتش  مخالفت  و 
گروهی از بزرگان؛ مانند سید بن طاوس، شیخ  کتاب خودداری نموده اند. ولی 
کفعمی، ابوالفتوح رازی  الفقها شهید ثانی، فاضل عارف قاسانی، شیخ ابراهیم 
در  را  کتاب  این  روایات  از  بسیاری  و  دانسته  اعتماد  مورد  را  کتاب  این  و... 

کتاب  های خود نقل و به آنها استناد نموده اند

پاسخ تفصیلی

کتاب مصباح الشریعه، منسوب به جعفربن محمد صادق)ع( امام ششم است که 
مطالب آن پیرامون اخالقیات و مراحل سیر و سلوک و خصوصیات مراتب ایمان 
کتاب شریف اختالف  گشته است.1 در نویسنده این  است و در صد باب مرتب 
دیدگاه وجود دارد؛ برخی آن را به شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی2 و برخی 

دیگر به هشام بن حکم3 و برخی نیز به فضیل بن عیاض4 نسبت می  دهند.
دیدگاه علما نسبت به این کتاب یکسان نیست، گروهی می  گویند: »این کتاب 

پاسخ اجمالی

ـــــرســـش ـُ پـــ

مصباح الشریعه اثر کیست 
و ویژگی هایش چیست؟
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که در آداب و حکم و معارف،  کتب شیعه است  شریف از بهترین و جامع ترین 
که جامع دقایق و لطایف اخالق بوده، و در عین- حال در  کتابی به این اختصار 
نهایت اتقان و اعتبار تألیف شده باشد، به دست ما نرسیده است«.5 متن این 

کتاب داللت بر صحت آن می  نماید.6
البته این کتاب، لفظ و عبارات آن حضرت نیست، بلکه بهترین و پر ارزش  ترین 
که یکی از بزرگان برجسته شیعه، آداب و معارف و اخالق و  مجموعه ای است 
سنن مذهب شیعه جعفرى را در مقابل مؤلفات مذاهب دیگر تألیف و تدوین 
که یگانه مروج و مبین  فرموده، و به تناسب این مرام آن را به حضرت صادق)ع( 
أحکام و آداب این مذهب است نسبت داده است و حقیقت این نسبت از لحاظ 

معنا و حقیقت است، نه لفظ و عبارت.7
کتاب دقائق معارف و اسرار حقایق و لطائف اخالقیات و مراحل سیر  در این 
عمیق  و  تحقیقی  و  دقیق  اندازه اى  به  ایمان،  مراتب  خصوصیات  و  سلوک  و 
کمترین نقطه ضعف و انحراف و سستی در خالل جمالت  که  ذکر شده است 
کتب  کتاب در مرتبه فوق  و مطالب آن دیده نمی  شود، و آنچه مسلم است این 

مؤلفه متداوله علماء و محققین و عرفاء است.8
کتاب  که شخص مسافر این  از این رو سید بن طاوس می  فرماید: »الزم است 
که  کتاب جامع و لطیفی است  شریف را همراه خود داشته باشد، زیرا آن بهترین 
کرده، و اسرار و حقایق آئین مقدس اسالم  کمک  انسان را در راه سلوک به خدا 

را تعلیم می  دهد.9

برخی دیگر می  گویند این کتاب از چند جهت دارای مشکل است:
۱. نویسنده آن معلوم نیست.

۲. اسناد آن به امام صادق)ع( روشن و ثابت نشده است؛ یعنی روایات آن به 
صورت مرسل ذکر شده اند.

کتاب مشتمل  از این جهت این  ۳. روایات آن منتهی می  شوند به صوفیه 
است بر اصطالحات آنان و روایت از مشایخ صوفیه و کسانی که صوفیه در روایات 

خودشان بر او اعتماد نمودند.10
که مضمون آن با اخبار متواتر ما در  کتاب روایاتی ذکر شده است  ۴. در این 

تعارض است.
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کتاب و نقل از آن خود داری می  کنیم؛ زیرا  بنابراین، از اعتماد به روایات این 
مبنای ما احتیاط در روایت و فتوا و عمل است، پس فقط بر روایات متواتره و 

محفوف به قرائن بسنده می  کنیم.11

جواب از اشکاالت وارده بر این کتاب

: بزرگانی؛ مانند سید ابن طاوس، شیخ زین الدین شهید ثانی، فاضل عارف 
ً
 اوال

کتاب نقل حدیث نموده و تصریح به  کفعمی و... از این  قاسانی، شیخ ابراهیم 
کتاب،  کرده اند، بنابراین تشکیک برخی از متأخرین نسبت به این  اعتماد بر آن 

معنا ندارد.12
: بزرگان و ائمه نقل؛ مانند شیخ صدوق، شهید ثانی و... زمانی واسطه و 

ً
ثانیا

که یقین به ثقه بودن و عدالت وی داشته  راوی را از سند روایت حذف می  کنند 
گرنه  باشند و حدیث نزد ایشان مقطوع الصدور یا الاقل مظنون الصدور باشد، و 
حذف واسطه و نقل حدیث به صورت مرسل، بدون اعتماد به راوی و علم یا 
که نقل  ظن به صدور حدیث، جاللت و عدالت آنان را از بین می  برد. همان  گونه 
روایت مرسل از سوی شیخ صدوق در کتاب فقیه موجب ضعف در روایت شمرده 
گر قوی تر از روایاتی  نمی  شود، بلکه گفته شده، این گروه از روایات مرسل در فقیه ا

نباشند که سندشان معروف و شناخته شده است کمتر از آن هم نیست.
 بنابراین نویسنده مصباح الشریعه سزاوارتر است که با روایات مرسلش معامله 

مسند شود.13
که ناقل بخواهد حدیث  البته، آنچه موجب ضعف حدیث می  شود این است 
را به صورت معنعن نقل کند، ولی برخی از واسطه ها را مبهم ذکر نماید مثاًل بگوید 
مصباح  در  حالی که  در  أصحابه«،  بعض  »عن  لی«،  صاحب  »عن  رجل«،  »عن 

الشریعه روایات، به صورت »معنعن« و ابهام در واسطه نقل نشده است.14
: منتهی شدن برخی از روایات آن به صوفیه موجب قدح و ضرر به این 

ً
ثالثا

کتاب مذکور نمی شود؛ زیرا برای صوفیه دو مقصد است؛ مقصد اول،  روایات و 
کدورات و تاریکی  ها و خالی نمودن آن از رذایل  تهذیب نفس و تصفیه نفس از 
می  شود،  قساوت  و  تاریکی  موجب  که  اموری  از  آن  حفظ  و  قبیحه  صفات  و 
که این امور نیاز  کماالت معنویه در نفس،  کردن اوصاف جمیله و  همچنین وارد 
به معرفت قلب و نفس و شناخت صفات حسنه و قبیحه و مبادی و آثار آن و 

که به واسطه آن تصفیه و تخلیه و تحلیه صورت می  گیرد، دارد.  اموری 
که صوفیه ادعا می  کنند از نتیجه تهذیب نفس  مقصد دوم، اموری هستند 
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و ثمره ریاضاتشان است از معرفت و شناخت و باالتر از آن مثل وصول 
که هیچ نبی مرسل و وصی ای از اوصیا ادعا نکرده  و اتحاد و فناء و مقاماتی 

است.
ع و جمیع علما با اختالف مشرب و مذاق، با صوفیه  در اصل مقصد اول، اهل شر
که برای این  مشترک هستند و با هم اختالفی ندارند، چگونه در عبادات و آدابی 
مقصد ذکر شده است بخواهند با هم اختالف داشته باشند؟ اما در قسم دوم، 
هرگز اهل تقوا و شریعت با آنان هم مسلک نبوده اند، چه رسد به علما و فضالیی 
چون شهید ثانی، سید بن طاوس و... بلکه همیشه اهل علم با صوفیه در این 

مقصد مخالفت نموده و از آنان جدا شده اند.15
کتاب مصباح و نسبت تمایل به صوفی گری  گرفتن مزایای  بنابراین، ندیده 
دادن به افرادی؛ چون ابوالفتوح رازی، سید بن طاوس و شیخ الفقها شهید ثانی، 

کم تدبری است. کم توجهی و  از جمود فکری و 
کتاب نه تنها روایات مخالف متواترات یافت نشد، بلکه حتی  رابعًا: در این 
مخالف مشهور نیز یافت نشده است، فقط یک بابی در آن وجود دارد به نام باب 
که اصل در صحابه  گمان می  شود  »معرفة الصحابه«، از روایات این باب، چنین 
رسول خدا)ص( حسن و نیکویی و فضل و عدالت است، چنان که اهل سنت بر 

این باور هستند.16
کتاب و نسخه اصلی آن به  از فهرست این  آنچه  که  اما حقیقت این است 
دست آمده، این کتاب دارای صد باب است و باب معرفت صحابه نه در فهرست 
کتاب  کتاب ذکر شده، نه در نسخه اصلی آن، بلکه در باب هفتادم از این  این 
گنجانده شده در حالی که باب هفتادم طبق فهرست باب  باب معرفت صحابه 
کتاب فعلی در باب هفتاد و یکم  حرمة المؤمنین است، اما حرمة المؤمنین در 
که این مخالف  کتاب دارای صد و یک باب باشد  گرفته. بنابراین، باید این  قرار 
کتاب دسیسه  گرفت در این  نسخه اصلی و فهرست است، پس می توان نتیجه 

کتاب نبوده و به آن ملحق شده است.]17[ شده و این باب جزء 
کتاب باشد  که باب معرفت صحابه جزو اصل  بر فرض پذیرش این مطلب 
کتاب نمی  زند؛ زیرا  و دسیسه و الحاقی صورت نگرفته باشد، باز ضرری به این 
این اخبار و روایات در صدد بیان صفات صحابه و شناخت صحابه از غیر صحابه 
و  باشد  کرده  مالقات  را  کرم)ص(  ا رسول  حضرت  که  کسی  هر  یعنی  هستند؛ 
کسی این  دارای این صفات باشد از اصحاب آن حضرت محسوب می  شود و هر 
صفات را نداشته باشد هر چند آن حضرت را مالقات کرده باشد از اصحاب او 
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محسوب نمی  شود و اسم صحابه بر او صدق نمی  کند و در زمره منافقین است.18
کلی  یا این که بگوییم روایات باب معرفة الصحابه بیانگر یک اصل و قاعده 
که صحابه را  نسبت به صحابه رسول خدا هستند و آن این که اصل بر این است 
که به نفاق و  کسانی را  افراد نیکو و سالمت از عیوب و صفات ناپسند بدانیم، مگر 

خیانت شناخته شده باشند.19
برای اطالع از جواب  های تفصیلی به کتاب مستدرک الوسایل مراجعه شود.20 

گی  های کتاب مصباح الشریعة    ویژ
1. جامع بودن در مسائل اخالقی و سیر و سلوک و...،

2. ذکر مطالب به صورت دقیق، ظریف و عمیق،
3. بیان اسرار و حقایق آیین مقدس اسالم،

که در سیر و سلوک و مسائل اخالقی  کتاب  های دیگری  4. برتری آن نسبت به 
نوشته شده است،

5. از بزرگان و برجستگان شیعه بودن نویسنده آن. 21

ح مصبــاح الشــریعة، مترجــم، مصطفوی،  ]1[. منســوب بــه جعفربــن محمــد)ع(، امــام ششــم ، شــر
حســن، متــن، ص 2، انجمــن اســالمی حکمــت و فلســفه ایــران ، تهــران،1360 ش.

گیالنــی، عبــد  ح،  ح مصبــاح الشــریعة، مترجــم و شــار ]2[. شــهید ثانــی، زیــن الدیــن بــن علــی، شــر
الــرزاق بــن محمــد هاشــم،   محقــق و مصحــح: خوانســاری، آقــا جمــال، محمدبــن حســین ، ص 
3، پیــام حــق ، تهــران، چــاپ اول، 1377 ش؛ شــیخ حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، هدایــة األمــة 
إلــی أحــکام األئمــة)ع(،  محقــق و مصحــح: آســتان قــدس رضــوى. بنیــاد پژوهش هــاى اســالمی، 
گــروه حدیــث ، ج 8، ص 550، آســتانة الرضویــة المقدســة، مجمــع البحــوث اإلســالمیة، مشــهد، 

چــاپ اول، 1414 ق.

]3[. البرهــان فــی تفســیر القــرآن، تحقیــق: قســم الدراســات االســالمیة موسســة البعثــة- قــم، 
مقدمــه ج 1، ص 42، بنیــاد بعثــت، تهــران، چــاپ اول، 1416 ق.

]4[. »و بالجملــة فــال أســتبعد أن یکــون المصبــاح هــو النســخة التــی رواهــا الفضیــل، و هــو علــی 
کلماتــه علیــه الســالم، فــی مجالــس  مذاقــه و مســلکه، و الــذی اعتقــده أّنــه جمعــه مــن ملتقطــات 
وعظــه و نصیحتــه «؛ نــورى، حســین، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، الخاتمــه،  ج 1، 

ص 215، مؤسســة آل البیــت)ع(، قــم، چــاپ اول، 1408ق.

ح مصباح الشریعه مصطفوی، متن، ص 3. ]5[. شر

پی نوشت
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ح مــن ال یحضــره الفقیــه، محقــق، مصحــح،  ]6[. مجلســی، محمدتقــی، روضــة المتقیــن فــی شــر
کرمانــی، حســین، اشــتهاردى، علــی پنــاه، ج 13، ص 201، مؤسســه فرهنگــی اســالمی  موســوى 

کوشــانبور، قــم، چــاپ دوم، 1406ق.

ح مصباح الشریعه مصطفوی، متن، ص 3. ]7[. شر

ح مصباح الشریعه مصطفوی، مقدمه، ص 5. ]8[. شر

]9[. ابــن طــاووس، علــی بــن موســی، األمــان مــن أخطــار األســفار و األزمــان ، محقــق و مصحــح: مؤسســة آل 
البیــت)ع(، ص 91 - 92، مؤسســة آل البیــت)ع(، قــم، چــاپ اول، 1409ق.

]10[. مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار،  ج 1، ص 32، دار إحیــاء التــراث العربــی، بیــروت، چــاپ دوم، 
1403ق.

]11[. هدایة األمة إلی أحکام األئمة)ع(، ج 8، ص 550.

]12[. مستدرک الوسائل، الخاتمة، ج  1، ص 194 - 198.

]13[. همان، الخاتمة، ج  1، ص 196 - 197.

]14[. همان، ج  1، ص 196 - 197.

]15[. همان، ج  1، ص 202 - 204.

]16[. همان، ج  1، ص 209 - 210.

]17[. همان، ج  1، ص 210.

]18[. همان، ج  1، ص 212.

]19[. همان، ج  1، ص 212.

]20[. همان، ج  1، ص 194 - 216.

ح مصبــاح الشــریعة، مصطفــوى، متــن، ص 3؛ األمــان مــن أخطــار األســفار و  ]21[. برداشــت آزاد از: شــر
92- ص 91  األزمــان، 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa27977
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طرف  از  که  شرعی  احکام  در  اجتهاد  و  استنباط  اجازه  یعنی  اجتهاد؛  اجازه   
گردان داده می شود. اجازه اجتهاد؛ یک  استاد جامع الشرائط به برخی از شا
نهایی  تأیید  هم  امروزه  است،  آموزشی  برنامه های  بین  در  پیشرفته  روش 
در  علمی  بزرگ  کز  مرا سوی  از  علمی  مدارک  و  اجازات  انواع  دادن  یا  استاد 
کار و فعالیت علمی،  کز علمی بین المللی برای شروع به  کشور و یا مرا داخل 

امری رایج است.
که  است،  حدیث  دریافت  و  تحمل  راه های  و  طرق  از  یکی  روایت؛  اجازه 

کند. گرد با اجازه استادش، می تواند نقل روایت  شا
که فقیه جامع الشرائط  اجازه در تصدی امور حسبیه؛ به معنای اذنی است 

کنند. به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکالت مردم رسیدگی 

پاسخ تفصیلی

اصطالحات مورد سؤال؛ مربوط به موضوعات مختلفی است؛ به طور مثال؛ 
در  »اجازه  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  حدیث  علم  در  روایت«  در  »اجازه 

اجتهاد« از مسائل مربوط به علم فقه است. 
البته هیچ کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، 

کنون به توضیح این اصطالحات خواهیم پرداخت. ا

پاسخ اجمالی

ـــــرســـش ـُ پـــ

معنای اصطاحات »اجازه اجتهاد«، »اجازه روایت« و
 »اجازه در تصدی امور حسبیه« چیست؟
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الف. اجازه اجتهاد
 مجتهد در فقه بر دو نوع است: مجتهد مطلق و مجتهد متجّزی.

گر مجتهدی در همه ابواب فقه؛ بتواند صاحب رأی و نظر باشد و بتواند  ا
را  الهی  ابواب؛ حکم  این  و اجماع( در همه  )قرآن، سنت، عقل  اربعه  ادله  از 
به آن مجتهد؛ مجتهد  و  اجتهاد مطلق  به چنین اجتهادی؛  کند؛  استخراج 

گفته می شود.1 جامع الشرائط 
که توانایی استنباط در همه مسائل و ابواب فقهی  در مقابل به مجتهدی 
را هنوز به دست نیاورده و فقط می تواند در برخی از ابواب آن؛ اجتهاد خود را 
به  و  گفته شده  کند؛ مجتهد متجزی  را استخراج  الهی  و احکام  گرفته  به کار 

چنین اجتهادی، اجتهاد تجزی می گویند.2
گردان - تحت اشراف  که شا از قدیم در حوزه های علمیه چنین رسم بوده 
که  گر استادی  اساتید خود - در مسیر رشد علمی و عملی حرکت می کردند و ا
در  را  احکام شرعی  استنباط  توانایی  بود،  الشرائط  در جایگاه مجتهد جامع 
گرد یا حتی بدون درخواست  گردانش می دید، به درخواست آن شا یکی از شا

وی، اجازه اجتهاد را معمواًل با نوشتن دست خطی به او عطا می کرد.3
اجازه اجتهاد یک روش و متد پیشرفته در بین برنامه های آموزشی است، 
انواع اجازات و مدارک علمی از سوی  امروزه هم تأیید نهایی استاد یا دادن 
کار  کز علمی بین المللی برای شروع به  کشور و یا مرا کز بزرگ علمی در داخل  مرا

و فعالیت علمی، امری رایج و مورد تأیید است.
داشتن  و  بوده  رایج  علما؛  بین  در  قدیم  از  اجازاتی  چنین  هم  حوزه  در 
گیرنده  چندین اجازه اجتهاد؛ به خصوص از بزرگان؛ نشانه قّوت عملی اجازه 
بوده است. برای نمونه؛ در زندگی نامه حضرت آیت اهلل بروجردی چنین آمده 
است: »در مدت اقامت ایشان در اصفهان و در سن 28 سالگی؛ از سوى سه 

تن از اساتید حوزه، برایشان اجازه اجتهاد صادر شد«.4
در  بودند؛  سخت گیر  بسیار  اجتهاد  اجازه  دادن  در  نیز  علما  از  برخی  البته 
کسی اجازه اجتهاد  احواالت مرحوم شیخ انصاری نقل شده است: ایشان به 

نمی داد و به سختی راضی به این عمل می شد.5
گر چه جنبه تأیید علمی توسط استاد را دارد،  گفتنی است؛ اجازه اجتهاد، ا
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کسی در خود قدرت استنباط را یافت و توانایی  گر  که ا ولی بدان معنا نیست 
که اجازه اجتهاد نگرفته باشد، حق  کرد، تا زمانی  استخراج احکام الهی را پیدا 
که تقلید نکرده  گر چنین قدرتی داشت بر او واجب است  اجتهاد ندارد، بلکه ا
که شده؛  و ال اقل برای دست یابی به احکام شرعی، برای اعمال خودش هم 

کند. اجتهاد 

ب. اجازه روایت
 در اصطالح علم حدیث ، اجازه یکی از طرق و راه های تحمل و دریافت حدیث 
است.6 از قدیم االیام در بین حدیث شناسان سده های نخست هجری؛ یکی 
که  از برترین روش های نقل حدیث؛ اجازه در روایت بوده است؛ بدین ترتیب 
دارای شایستگی هایی  که  گردان خود  یا همه شا برخی  به  و محّدث؛  استاد 
کتاب  که  می داده  اجازه  بود،  احادیث  فهم  قدرت  و  نقل  در  امانت  مانند 
از  که خود استاد  کتاب ها و راویانی  کلیه  یا  یا روایات راوی مشخصی  خاصی 
کنند؛  گردان نیز به طریق استاد از آنان نقل  کرده است را شا آنان روایت نقل 
کافی را از استادش ابن قولویه و او  کتاب  مثاًل شیخ مفید اجازه نقل روایت از 
کلینی نیز  کرده،7 مرحوم  کتاب است دریافت  که مؤلف این  کلینی  از مرحوم 
اجازه نقل روایت از اساتید و محّدثان بزرگی داشته است و این سلسله ادامه 
پیدا می کند تا به راویان و اصحاب بال واسطه ائمه اطهار)ع( می رسد. از طرفی 
کتاب  شیخ مفید این اجازه را به شیخ طوسی داده است و ایشان نیز در دو 

کرده است. تهذیب و استبصار خود از این طریق بسیار نقل 
اجازه روایت یکی از روش های بسیار مؤثر در مقابله با جعل، وضع و تحریف 
کتابی  یا در  که می شنود  را  روایتی  نداشت هر  گرد حق  زیرا شا بود؛  احادیث 
و  استاد  ابتدا  که  داشت  را  روایاتی  نقل  اجازه  فقط  بلکه  کند،  نقل  می بیند 
با معیارهای صحت حدیث سنجیده باشد، و در  و  را دیده  آنها  شیخ اجازه؛ 
که چنین حدیثی به نسل بعدی  صورت صحت و تأیید آن توسط استاد بود 
که مقدار بسیار زیادی از احادیث جعلی یا  انتقال پیدا می کرد، این چنین بود 

ک شد. تحریفات عمدی و غیر عمدی از بین احادیث پا
البته  کتاب های علمای پیشین دید.  را می توان در  زیادی  روایی  اجازات 
کتب  کتاب های مرجع حدیثی همانند  گسترده  امروزه با تدوین؛ نشر و انتشار 
و  جعل  عدم  از  اطمینان  و  استبصار(  و  تهذیب  الفقیه،  )کافی،  حدیثی  اربعه 
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کرده است.8 تحریف در آن؛ اجازه نقل. روایت جنبه تشریفاتی پیدا 

ج. اجازه در تصدی امور حسبیه 
که می توان در برابر انجامش انتظار  گفته شده: آنچه  در معنای امور حسبیه 
بین  داوری  و  قضاوت  مانند  اجتماعی؛  امور  از  چه  حال  داشت؛  ثواب  و  اجر 

مردم باشد، یا از امور شخصی؛ مانند تجهیز و دفن میت و ... .9
عظام؛  فقهاى  بین  در  حسبیه،  امور  تصدى  و  حسبیه  امور  و  حسبه  لذا 
مشهور است و ِحسبه در این موارد به معناى اجر و ثواب می باشد و همان 
ع  شار بدانیم  که  هستند  کارهایی  حسبیه  امور  از  مراد  شد  گفته  که  طور 
مقدس اسالم راضی به تعطیل و روى زمین ماندن آنها نیست و باید انجام 
داد و سعادِت فرد و جامعه؛ بستگی به تصدى و انجام آنها است و از طرفی 
کفایی  واجب  نحو  به  و  نشده  خاصی  شخص  متوجه  آنها  انجام  مسئولیت 
که  طورى  به  شده؛  گذاشته  شرایط  واجدین  عهده  بر  آنها  انجام  مسئولیت 
معصیت  همه  کنند،  امتناع  مسئولیت  قبول  و  تصدى  از  مکلفین  همه  گر  ا
از اسالم و  از منکر، دفاع  کار و مؤاخذه می شوند؛ مانند امر به معروف و نهی 
مسلمین، حفظ نسل جوان از انحرافات اخالقی، قضاوت و حکومت و اجراى 
مجهول  مال  هزینه  و  حفظ  متولی،  بدون  و  عامه  موقوفات  حفظ  حدود، 
که غائب اند( و ُقّصر  ب )کسانی  المالک در موارد مقّرر، حفظ اموال ایتام و ُغّیَ
که ولی ندارند( و تجهیز  اموات بدون ولّی و امثال  بدون ولّی )مانند دیوانگانی 
که مسئولیت انجام هر یک از آنها را به عهده می گیرد براى  کسی  آنها؛ و چون 
امور  آنها  به  لذا  می دهد؛  انجام  الهی  ثواب  و  اجر  امید  به  و  خداوند  رضاى 

حسبیه اطالق شده است.10
که می توانند بلکه باید این وظایف را انجام دهند؛ قدر  در بین افراد جامعه 
که امور حسبیه را عهده دار  متیّقن، این وظیفه؛ متوجه فقهاى شایسته است 
آنان داده شده  ع مقدس به  از طرف شار که   شوند،11 و این منصبی است 12 

است.
آنان  است  شده  شمرده  فقها  وظایف  از  حسبیه  امور  تصدی  که  جایی  از 
که چنین  کسانی  کرده اند؛ و شرط است  به برخی؛ چنین اجازه ای را تفویض 
و  عدالت  متجزی(،  اجتهاد  )ولو  اجتهاد  دارای  می کنند  دریافت  را  اجازه ای 

گذار شده( باشند.13 قدرت )بر انجام امور وا
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شّوال« در لغت برگرفته از مصدر »شول« است؛ یعنی »شتر ماده ُدمش را باال برد«،1 و 
به معنای »بلند و مرتفع شدن«2 است. از آن جا که هنگام نام گذاری ماه های عربی، 

این ماه در فصل سیر و شکار رفتن عرب ها قرار داشت، »شوال« نامیده شد.3
که نامیده شدن این ماه به  کرم)ص( ناظر به آن است  البته روایتی از پیامبر ا

»شوال« به جهت از بین رفتن گناهان مؤمنان در این ماه است.4
گاه شمار اسالمی بوده و اولین روزش  شّوال، دهمین ماه از ماه های قمری در 

عید فطر می باشد.
2. سید ابن طاووس درباره این ماه می گوید: »ورود در ماه شوال مانند ورود در 
که چگونه باید در آن ماه وارد شد ... زیرا »این  کردیم  رجب است و مفصاًل بیان 
که وارد  کسی  کردار بزرگ بشماری مثل  گفتار و  ماه، حرام می باشد« و باید آن را با 

شهر مکه تا مسجد اعظم آن می شود ]و آن را بزرگ می دارد[...«.5
از متن باال برداشت می شود که به عقیده سید ابن طاووس، شوال از ماه های 
جستجو  که  منابعی  در  و  است  مشهور  خالف  عقیده ای  این  اما  است،  حرام 
کردیم، فرد دیگری چنین اعتقادی را مطرح نساخته است. البته شاید مستند 
که این ماه را از ماه های حرام  ایشان در حرام دانستن ماه شوال روایتی باشد 
دانسته، اما محّرم را ماهی حرام نمی داند. 6 سند این روایت سندی حسن و 
قابل قبول است؛ ولی از جهت محتوا خالف مشهور و متواتر بین شیعه و اهل 
سنت بوده7و باید متن آن را توجیه و تأویل برد، چنان که برخی در صدد تأویل 

این روایت برآمده اند.8
که شاید عبارت ابن طاووس این بوده باشد:  این احتمال را هم می توان داد 
»شوال، ماه احرام است« که یا سهو قلم صورت گرفته و یا در نسخه خطی بوده و 
بعداً در نسخه چاپی اشتباهًا »حرام« نوشته شده است. به هر صورت؛ بنابر 

پاسخ اجمالی

ـــــرســـش ـُ پـــ

معنای »شوال« که یکی از ماه های قمری است، چیست؟ 
آیا سید بن طاووس این ماه را از ماه های حرام می داند؟
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مشهور و روایات متواتر؛ چهار ماه قمری ذی القعده، ذی الحجه، محّرم و رجب 
ماه های حرام هستند.

3. درباره این            که تعداد روزهایی که در ماه شوال بعد از عید فطر مستحب است 
گرفته شود، به دلیل روایات مختلف، اختالف نظر وجود دارد؛ به نظر برخی،  روزه 
گرفتن بعد از عید فطر به مدت شش روز مستحب است.9 برخی، استحباب  روزه 
آن را از روز چهارم شوال به مدت شش روز دانسته اند.10بعضی نیز اصل استحباب 
تقلید  مرجع  فتوای  به  می تواند  فردی  هر  این باره  ندانسته اند.11در  ثابت  آن را 
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مترجم: فاطمه میرزایی ارجمندبرگزیده مقاله پروفسور حامد الگار

آیت اهلل بروجردی به روایت 
دانشنامه ایرانیکا 
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به  خراسانی،  آخوند  درس  در  نجف  در  تحصیل  از  پس  بروجردی  آیت اهلل 
پرهیزکاری  و  دانش   به  وی  شهرت  گزید.  سکنی  بروجرد  در  سال   ۳۵ مدت 
سبب شد تا به عنوان مهم ترین مرجع تقلید غرب و جنوب ایران و همچنین  
ح شود. در سال ۱۹۴۵ میالدی ]۱۳۶۴  قسمت هایی از خراسان و عراق مطر
بستری  فیروزآبادی  بیمارستان  در  درمان  برای  که  شمسی[   ۱۳۲۳ و  قمری 
گزیند و ریاست  که در این شهر سکنی  شده بود از سوی علمای قم دعوت شد 
که وی از مسیر  که در سال ۱۳۴۷ قمری  حوزه قم را بپذیرد، این در حالی است 
که در  قم به سمت مشهد در حرکت بود، آیت اهلل حائری یزدی از وی خواست 

کن شود، اما وی امتناع ورزید.  قم سا
در سال  ۱۳۶۵ قمری آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی؛ از مهم ترین مراجع 
شد.  وی  جانشین  بروجردی  آیت اهلل  و  درگذشت  نجف  در  زمان  آن  تقلید 
کرد تا به مقام مرجعیت برسد،  کمک  که به آیت اهلل بروجردی  یکی از عواملی 
تشکیل  حوزه ای  قم  در  وی  می بست.  کار  به  فقه  در   وی  که  بود  خالقیتی 
از بهترین خصوصیات مکاتب اصفهان و نجف بود .  که در واقع ترکیبی  داد 
ایشان با میراث فقه اسالمی اعم از سنی، زیدیه و شیعه ۱۲ امامی آشنا بود و 
گذشته پافشاری می کرد تا  در جلسات درس خود بر بازگشت به اصول قرون 
کالسیک شیخ محمد مفید و شیخ طوسی را دوباره مورد مطالعه قرار  کارهای 

خ داد. دهد. اقتدار و توسعه حوزه در زمان زعامت آیت اهلل بروجردی ر
بعد از درگذشت آیت اهلل حائری یزدی، طالب ایرانی جذب نجف می شدند، 
اما پس از ریاست آیت اهلل بروجردی بر حوزه قم این روند به صورت عکس بدل 

شد. 
تعدادشان  که  بودند  قم  مدارس  در  طلبه   ۲۵۰۰ قمری،   ۱۳۲۳ سال  در 
آیت اهلل  درگذشت  زمان  در  و  بود  رسیده  نفر   ۴۰۰۰ به  قمری    ۱۳۳۴ سال  در 
سبب  شرعی  وجوهات  از  بخشی  جمع آوری  رسید.  نفر   ۶۰۰۰ به  بروجردی 
که از  که وجوهات شرعی را  کمک به حوزه شد. هر شهری نماینده ای داشت 
سوی  مردم پرداخت می شد، جمع می کرد و به قم می فرستاد. این عایدی، 
کرد.  طالب  به  کمک  و  عمرانی  فعالیت های  به  قادر  را  بروجردی  آیت اهلل 
کنار  که  اصلی ترین بنای معماری دوره مرجعیت وی، مسجد اعظم قم است 

حرم حضرت معصومه قرار دارد.
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بروجرد،  شاهرود،  کرمانشاه،  تهران،  بلکه  قم،  تنها  نه  بروجردی  آیت اهلل 
کربال را از لحاظ بیمارستان و ساخت مدارس جدید بی نیاز  ایرانشهر، نجف و 
و  به وحدت  اهتمام وی  نشانگر  و سنی،  رابطه شیعه  به تجدید  کمک  کرد. 
انسجام مسلمانان بود. وی نماینده ای به قاهره فرستاد و در مصر، دارالتقریب 
األزهر؛  رؤسای  از  تن  دو  با  دوستانه ای  مکاتبات  همچنین  کرد.  تأسیس 
معروف  فتوای  به  منجر  که  داد  انجام  شلتوت  محمود  و  سلیم  عبدالمجید 
که در آن، فقه شیعه به عنوان یکی از مذاهب رسمی  جهان  فوریه ۱۴۹۴ شد 
کرسی دانشگاهی در األزهر  برای تدریس  اسالم به رسمیت شناخته شد و یک 
شیعیان  با  هم دردی  و  کمک  به  بروجردی  آیت اهلل  عالقه  گرفت.  شکل  آن 

کویت و سودان بفرستد.  اسالم سبب شد تا ایشان نمایندگانی را به لبنان، 
 دوران مرجعیت آیت اهلل بروجردی، دوران منحصر به فردی در مرجعیت 
کرد و در سیاست مداخله ای  است. وی موقعیت خود را محکم و استوار حفظ 
فرا  نجف  در  خراسانی  آخوند  از  را  سیاسی  فعالیت های  از  کراه  ا او  نداشت. 

گرفته بود. 
که وی در اصفهان بود، تظاهراتی به رهبری حاج آقا نوراهلل اصفهانی  زمانی 
کرد. آنچه مشخص  کوتاهی زندانی  انجام  شد و رضاشاه وی را نیز برای مدت 
سیاسی  فعالیت های  از  وی  شاه،  محمدرضا  سلطنت  دوران  در  اینکه  است 
خودداری می کرد. البته مالقات با شاه را در بیمارستان فیروزآبادی پذیرفت و 

کرد. شاه نیز  ۷ بار در مناسبت های مختلفی در قم با وی مالقات 
وی  بود.  بروجردی  آیت اهلل  مهم  فعالیت های  دیگر  از  بهائیت  با  مقابله 
این  نتوانست  بود،  ایران  از  بهائیان  کامل جامعه  برچیده شدن  که خواهان 

کند.  خواسته را عملی 
از  می شد؛  بلند  نیز  دیگری  مسایل  در  بروجردی  آیت اهلل  اعتراض  صدای 
که ضد اسالمی  جمله اعتراض به انتشار مقاالت غیراخالقی و داستان هایی 
طی  که  بود  ارضی  اصالحات  الیحه  کردن  محکوم  مهم ترین شان  و  هستند، 
که تصرف  اراضی خصوصی، خالف  نامه ای به آیت اهلل بهبهانی اظهار داشت 

قوانین اسالم است.
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واعظ اهل عمل

برادر  چند  آمد.  دنیا  به  تهران  در  روحانی  و  مذهبی  خانواده  در   ۱۲۷۹ سال 
که همگی در بالی وبا و طاعون آن سال ها از دنیا رفتند و او به عنوان  داشت 
کنار خواهرانش بزرگ شد. پدرش روحانی و از علمای  یگانه پسر خانواده در 
برگزید و به حوزه  را  کسوت روحانیت  روزگار بود. سیدمهدی هم مانند پدر، 
مشغول  حائری  عبدالکریم  شیخ  مرحوم  که  جا  همان  رفت؛  ک  ارا علمیه 
حائری  مرحوم  که  زمانی  تا  بود.    بزرگ  عالمانی  پرورش  سرگرم  و  تدریس 
کند و حوزه علمیه  گرفت حوزه علمیه را به یک شهر مذهبی منتقل  تصمیم 
گفته خواهرش  که به  کرد. سیدمهدی هم تا جایی ادامه داد  قم را تاسیس 
کرامت و مقام در آن زمان، یعنی شیخ عبدالکریم  دو درجه اجتهاد از صاحبان 
گرفت. سوم شوال ۱۳۸۴ قمری مطابق با  حائری و سیدابوالحسن اصفهانی 
برایم  این همه  با  رفت.  دنیا  از  که در سن ۶۳ سالگی  بود  سال ۴۲ شمسی 
که چرا با این درجه و مقام و پوشیدن لباس پیامبر صلی اهلل  جای تعجب بود 
کسی او را آیت اهلل نخوانده و تنها به او »آقا سیدمهدی قوام«  علیه و آله و سلم 
را شناخته بود، نه  که خدا  که شناختمش فهمیدم عارفی  می گویند. بیشتر 
به دنبال نام و نشان بود، نه لقب و سمت و نه قید و بند؛ سیدمهدی فقط 

خدا را می دید.

حاج سید مهدی سید قوام 
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در  برادرانم  از  یکی  که  بودیم  برادر  چهار  و  خواهر  سه  »ما  می گوید  دخترش 
مدرسه ساز  او  نداشت.  کم  چیزی  اخالق  و  خوبی  از  پدرم  کرد.  فوت  جوانی 
کسی مدرسه بسازد، اما دل نسازد. پدرم با  نبود، »دل ساز« بود. ممکن است 
گاه خودش  که از مذهب های مختلف بودند، صحبت می کرد و هیچ  کسانی 
که  کس را نمی رنجاند.«   مریم خانم  کسی حساب نمی کرد و هیچ  را باالتر از 
االن حدود ۷۵ سال دارد و بزرگ ترین دختر سیدمهدی است، خیلی از پدر 
می گوید:  او  داشت.  فرق  همه  با  پدرم  که  می گوید  مداوم  و  می کند  تعریف 
افراد مختلف  روز   ۴۰ تا  که  و مردم دوستش داشتند  بود  آنقدر خوب  »پدرم 
برایش ختم می گرفتند. پدربزرگم هم عالم بزرگی بود، اما پس از فوتش، تشییع 
که برای پدرم بود، برای او انجام نشد. پدرم با همه فرق داشت. نه  جنازه ای 
بود. هر مجلسی می رفت  و مال دنیا  به دنبال پول  نه  و  زیادی داشت  پول 
ساالنه  مجالس  برخی  حتی  بدهید.  پول  من  به  نمی گفت  می کرد،  وعظ  و 
کت را  که به او پول می دادند، در پا که پول نمی گرفت. هر وقت هم  می رفت 
که چنین  باز نمی کرد و نمی شمرد.«   او از روشنفکر بودن پدرش در دوره ای 
که: »آن زمان  کار نمی رفته است، سخن می گوید و ادامه می دهد  الفاظی به 
که به دختران اجازه درس خواندن بدهند. پدرم در آن  کمتر خانواده ای بود 
بخوانید،  و درس  باشید  ما می گفت پوشش داشته  به  و  بود  روشنفکر  زمان 
اما رنگ معین نمی کرد. پدرم بسیار خانواده دوست و با مادرم خوشرفتار بود؛ 
که همه می دانستند او را چقدر دوست دارد. پس از فوتش خواب های  طوری 
کنون در ذهنم نیست، اما بارها او را در باغ های سبز و  که ا بسیاری دیده ام 
کنار مادرم دیده ام. آنها در آن دنیا هم از  زیبا، با ظاهری آراسته و خوب در 

هم جدا نشده اند.«  
 

یافتیم.  را  آقاسید  برادرزن  کردیم،  پیدا  که  با سرنخ های  رفتیم.  به شهرری   
که میراث پدر بود، قرار داشت. سیدجعفر  کنار همان بیمارستانی  خانه اش 

فیروزآبادی می گوید: »آقا سید، داماد آیت اهلل فیروزآبادی بود. زینت السادات 

کسی که قطب دراویش نشد
 

روحانی روشنفکر  
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که دختر آن خیر بزرگ بود، همسر سیدمهدی  فیروزآبادی یعنی خواهرم 
که صحبت از عرفان  بود. آقاسیدمهدی سرآمد روزگار بود. تنها واعظی بود 

در  منبر  برای  زمانی  می آید  یادم  نبود.  مادیان  اهل  اصال  ایشان  می کردند. 
نفر همراه  بودند. معموال یک  کرده  کرمان دعوت  به  را  ایشان  دهه عاشورا، 
کت داده بودند. وقتی  که تمام شده بود به ایشان پا ایشان می رفت. وقتی 
که همراه آقا بود، در اتوبوس به او سفارش و اصرار می کرد  کسی  برمی گشتند، 
گاه پولی  کار داری؟ هیچ  گفته بود: چه  که: ببینید چقدر به شما داده اند. آقا 
که به  ج می کرد تا تمام می شد. بعد هم  که به او می دادند را نمی شمرد؛ خر
که نزدیک منزلش بود ـ رسید و پول  گاراژ شمس العماره ـ  تهران رسیدند، به 
چنین  آقاسید  رفت.  خانه  به  خالی  دست  و  داد  می داد،  باید  که  جایی  را 
دراویش  قطب  رییس  که  می کنند  دعوت  ایشان  از  وقتی  داشت.  اخالقیاتی 
شود، نامه را پاره می کند و دور می ریزد. مرد خدا بود. دنبال مادیات و مقام 
گفت: من دنبال این چیزها  کرد و دور ریخت و  نبود. برای همین نامه را پاره 
که  هم  مرحومش  پدر  بود.  حفظ  را  مثنوی  نصف  سیدمهدی  آقا  نیستم. 

کل مثنوی را حفظ بود. مومن به تمام معنا بود، 

چگونه آل آقا قوام شد  

که  گفت  مبارکشان می گوید.  و شجره نامه  مادری  و  پدری  از نسب  خواهرش 
کتاب شریف بحاراالنوار پدر بزرگ مادرش است؛ همان  عالمه مجلسی صاحب 
که تبار بزرگان است و همسر آیت اهلل بروجردی نیز از همین خانواده بزرگ  تباری 
است. نسب پدری شان هم به امام محمدتقی علیه السالم می رسد. امامزاده 
که در قم است، جد سیدمهدی قوام است. خواهرش می گوید:  موسی مبرقع 
کرد و »آل  که به تهران آمدیم، شهرت ما تغییر  »شهرت ما »برقعی« بود. زمانی 
آقا« شد و بعدها نیز از طرف حکومت آن زمان به برادرم شهرت »قوام« دادند؛ 
شهرتی که مخصوص بزرگان بود. از طرف دیگر ۳۱ پشت پدری آنها به شیخ مفید 
رحمه اهلل علیه می رسد.«   عفت خانم می گوید که پدرشان متولد کرمانشاه بوده 
کنون در  کرمانشاه بزرگ شده است. مقبره آل آقا ا و در خانواده ای از ایل عشایر 
کنده شده اند و  ک، وبا و طاعون آمده و علما پرا که در ارا کرمانشاه است. زمانی 

هرکس به شهری رفته، پدر من به تهران آمده است
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پول ها را دید و قضاوت نکرد  

خودت بهایی هستی، کسی را بهایی نکن

او از عزیز بودنش در بین اقشار مختلف مردم نقلی می کند و می گوید: »یک تیمسار 
که به واسطه شخصیت برادرم بسیار به او عالقه مند بود و  بهایی در آن زمان بود 
که برادرم را می دید، از عالقه زیاد  برای دیدن اون بارها به منزل رفته بود. هرگاه 
گفته بود: »خودت بهایی هستی،  به او در مقابلش تعظیم می کرد. برادرم به او 
که من  اما دیگران را بهایی نکن.« برادرم صفات مخصوص به خودش را داشت 
نشنیده و ندیده ام. پول می گرفت، طلبه ها را در مسجد شام می داد.«   خانه 
کوچه حاجی ها بوده و خانه ابدی اش هم در یک از  سیدمهدی سه راه مروی، 
صحن های حضرت معصومه سالم اهلل علیه در قم در کنار پدر بزرگوارش که هر دو 
که در دل های بسیاری  به ظاهر خراب شده است، اما سیدمهدی سال هاست 

گاه خراب نمی شود. که هیچ  خانه دارد؛ خانه ای 

که در تهران  گفته خواهرش هیچ پولی نداشت و حتی خانه ای  سیِد قوام به 
در آن سکونت داشت، ارثیه پدری اش بود. او از مال دنیا دوری می کرد. عفت 
که حاال ۹۰ سال سن دارد و روی تخت خوابیده است، از شیرین دهنی  خانم 
او  می داشت.  دوست  را  بچه ها  بسیار  برادرش  اینکه  و  می گوید  هم  برادرش 
می گوید: »برادرم آدم دنیا نبود. این حرف را چون برادر من است، نمی گویم 
گاهی فکر می کنم او چگونه تشکیل  که  اما واقعا آدم دنیایی نبود تا این حد 
نداشت.  تیمی  هیچ  و  نبود  هم  گروهی  و  حزب  هیچ  اهل  او  داد.  خانواده 
که  از هر صنفی به اون عالقه داشتند. زمانی  مردمی بود و مردم، خودشان 
که ریاست شیخ الشیوخ را به او بدهند، نامه را  برای او نامه فرستاده بودند 
کنند، اما قبول  کرد. از طرف دستگاه حکومت می خواستند او را قاضی  پاره 
نکرد. یادم می آید یک روز دو خانم از خانم های فرمان فرما برای قضاوت نزد 
که  گفت  برادرم آمدند. یکی از آنها یک چمدان پر از پول را به او نشان داد و 
که می آورند، بچه من است. پول هنگفتی بود، اما  شما بگویید این بچه ای 

گفت من نمی دانم و ندانسته قضاوت نمی کنم. سیدمهدی 
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عقربی که به حرف آمد

آقاسیدمهدی منبرهای زیادی  رفته است. خواهرش این گونه تعریف می کند که: 
کرده بود، شب  کاشانی ها در تهران یک دهه سخنرانی  »وقتی یک بار در هیأت 
کاشان هم برای آنها منبر رود. ضمن اینکه آنقدر  که در  کردند  آخر از او دعوت 
که منبر او را پایان برنامه قرار می دادند تا جمعیت به  سخنرانی آقا طرفدار داشت 
خاطر سخنرانی او بماند. سیدمهدی خودش می گوید که »آن لحظه که خواستم 
به  او  گفتم«  چیزی  یک  طوری  همین  و  نکردم  فکر  اصال  دهم،  جواب  آنها  به 
شوخی می گوید »کاشان شما عقرب دارد، من نمی آیم!« و می رود. شب با خانواده 
که سیدمهدی به  کف اش از سیمان بوده، خوابیده بودند  که  روی پشت بامی 
یک باره می شنود یک نفر با تحکم او را صدا می زند و می گوید: »بزنم؟ بزنم؟« وقتی 
چشمانش را باز می کند می بیند که یک عقرب روی سینه اش است. از جا بلند 

هذیان نمی گفت، راست می گفت

خیلی  را  خاطرات  دارد،  که  دلچسبی  صدای  و  شیرین  لحن  با  خانم  عفت 
دقیق برایمان تعریف می کند و می گوید: »چرا دروغ بگویم؟ ما هم بعد از فوت 
کسی بوده است و قبل از آن او را نمی شناختیم.«  سیدمهدی فهمیدیم او چه 
که برای ختم برادرم آمده بود،  او می گوید: »مثال یک روز امام جمعه همدان 
راضی  را  آقاسید  و  بودیم  ساخته  حسینیه  یک  همدان  در  ما  که  کرد  تعریف 
کرسی در حال  که برای افتتاح حسینیه بیاید، اما سرما خورد. ایشان زیر  کردیم 
گفت:  کشیده بود، سرش را بیرون آورد و  که دراز  استراحت بود و همین طور 
که نشسته بودم( بروید دم فالن مطب،  »آقای فالنی! )منظورش به من بود 
کنید.« هوا بسیار سرد بود و  کمک  آنجا یک خانم با بچه ایستاده. بروید و او را 
گفتند سیدمهدی هذیان می گوید. از تب زیاد  برف شدیدی می بارید. دیگران 
گر نروید از شما  گفت: »به جدم ا که با لحن عصبانی  است. آنقدر ناراحت شد 
که این طور سیدمهدی را جدی می بینند، می روند  راضی نمی شوم.« آنها هم 
کسی  کودکی در بغل در آن هوای سرد، آنجا ایستاده و  که خانمی با  و می بینند 

کند. کمکش  که  نبوده 
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  کار کم زحمت و پرمنفعت  

که از مکه آمده بودم، بستگان و همسایگان برای دیدارم  او می گوید: »زمانی 
به خانه مان می آمدند. روزی یکی از همسایگان ما آمد و عکس سیدمهدی 
گفتم شما  کار می کند؟  گفت: عکس این آقا اینجا چه  که در اتاق من دید،  را 
که سیدمهدی برادر من است. وقتی  کجا می شناسید؟ او نمی دانست  او را از 
که نگویم، االن چون از دنیا رفته است، برای  گفت: »او قسم داده بود  فهمید 
به  آقایی  یک  است.  علیه السالم  حسین  امام  نوکر  من  شوهر  می گویم.  شما 
هیأتشان می رود و می گوید: در منزل من مستاجر خانمی به نام »فاطمه بگم« 
گرفته  از چادرنماز  کسی می آمد  از فردای آن روز هر  به شدت محتاج است. 
پایین  منبر  از  که  آخر  آقا سیدمهدی شب  کمکی می کرد.  منزل،  مایحتاج  تا 
کم زحمت  کار پرمنفعت  آمد، موقع رفتن به شوهرم می گوید: »می خواهی یک 
کسی نگویی.« شوهرم  انجام دهی؟ اما قسم بخور این مطلب را تا زنده ام به 
ک ۱۶ می روند. به او  قبول می کند. باهم به بازار آهنگرها سرکوچه غریبان پال
کت را به »فاطمه خانم« بده و بیا. از آن زمان به بعد شوهرم  می گوید، این پا

از مریدان آقا شد.  

که سیدمهدی  کنند  که عقرب را پیدا  می شود. زن و بچه اش هم بلند می شوند 
کار نیست. این تلنگری به من بود.« فردای آن روز  می گوید: »بخوابید، عقربی در 
هم می رود و خبر می دهد که برای سخنرانی به هیأت کاشانی ها می رود و به جای 

۱۰ روز، ۱۲ روز در آنجا منبر می رود و پولی هم نمی گیرد.

۵ تومان می دهم پنج سال دیگر پس می گیرم  

کنند.  ضبط  را  سخنرانی هایش  نمی گذاشت  »برادرم  می گوید:  خانم  عفت 
گاهی  گردان و پامنبری هایش  اصاًل اهل خودنمایی نبود. به همین دلیل شا
اوقات یواشکی نوار ضبطی را پشت منبر قایم و صدایش را ضبط می کردند. 
اصال این آدم بشر عادی نبود. اشتباهی آمده بود زمین!« او به این نکته هم 
کرد، حال و روزش معلوم بود،  که »وقتی پسر جوان برادرم فوت  اشاره می کند 
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که داستانی از یکی از علمای عصر حاضر دارد  خواهرش عفت خانم می گوید 
که درست نیست نامش را بیاورد، اما آن را تعریف می کند. او از قول آن عالم 
مانند  نادری  اشخاص  طلبه ها  در  اما  بودیم،  طلبه  »ما  می گوید:  چنین  این 
از جنس  که  پیدا می شوند. سیدمهدی دو عبا داشت  کم  قوام  سیدمهدی 
پشم شتر به عنوان مرغوب ترین نوع پشم آن زمان بود. سیدمهدی یک روز در 
که عبای یک طلبه شهرستانی مندرس  مسجد محمود آل آقا متوجه می شود 
من  برای  آنها  از  یکی  دارم،  عبا  تا  دو  که  من  می گوید  دلیل  همین  به  است. 
حرام است. برای همین یک روز بیرون خانه منتظر می نشیند تا من از مسجد 
راه  سرم  پشت  نفر  یک  که  شدم  متوجه  می رفتم،  راه  که  طور  همین  بیایم. 
بازار  به  وقتی  برنگشتم.  همین  برای  و  باشد  خانمی  شاید  گفتم  اما  می آید، 
گفتم امری دارید؟  کنارم ایستاده بود، دیدم.  که  رسیدم، برگشتم و آقاسید 
گفت: »نه. نذری داشتم و می خواستم این عبا را به شما بدهم« یعنی وقتی 

گونه بود. کند هم این  کار خیری  می خواست 

  داستان عبای طلبه شهرستانی  

اما وقتی صدا از خانه بلند می شد و همه شلوغ می کردند، داخل خانه 
گفت: »من امروز ۵ تومان به شما می دهم، پنج سال دیگر پس  می آمد و 

می گیرم. شما می توانید به من حرفی بزنید؟ این هم امانت خدا بوده است. 
گرفته است.«     خودش داده، خودش هم پس 

  دزدی عقل و هوش از یک دزد!  

به  مربوط  نوارهای  و  خاطرات  و  مطالب  تمام  که  برادردوست  خواهر  این 
این  آقای هاشمی نژاد  روز  که یک  کرده است، می گوید  را جمع آوری  برادرش 
از  یکی  می شود.  پیدا  هم  عتیقه  طلبه ها  ما  »در  که  می کرد  تعریف  را  خاطره 
وقتی  رفتیم.  حاجی ها  کوچه  به  عیادتش  برای  بود.  شده  مریض  طلبه ها 
پولش  خریدیم،  میوه  آقاسید  برای  بود،  ریخته  خ  چر روی  میوه  که  کسی  از 
آقا  چرا؟  گفت:  نمی برم.  را  میوه  نگیری،  را  پول  گر  ا گفتم:  نکرد.  قبول  را 
گرفته و به بهشت برده است. یک روز  سیدمهدی دست من را از جهنم 
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آنچه استاد مطهری درباره سید مهدی گفت

که  کرده و می گوید  عفت خانم خاطره ای را هم از قول یکی از بستگانشان نقل 
گذاشته اند.  خ دستی ها نوار  که روی این چر او به مشهد رفته بوده و می بیند 
و  »من  می کند:  تعریف  چنین  این  که  است  بوده  مطهری  آقای  صدای  نوار 
کسی بودیم. یک سواری  آقای قوام میدان تجریش ایستاده بودیم و منتظر تا
کرد. سیدمهدی وسط راه پیاده شد، چون در محلی  آمد و به اصرار ما را سوار 
دیگر سخنرانی داشت، اما راننده از او پول نگرفت. وقتی پیاده شد به راننده 
گفتم یعنی چی؟  کرد.  گفت این آقا مرا آدم  گفتم برادر چرا پولت را نگرفتی؟ 
گفت: نه این آقا من را از راه ضاللت و جهالت  کرد؟  که تو را آدم  مگر آدم نبودی 
گفت: من پدر ثروتمندی داشتم. مغازه  گفتم: چطور؟  کرد.  و دشمنی بیرون 
کار و درآمد خوبی داشت، اما من وضع خوبی نداشتم. اجاره خانه و بچه و  و 
کمکم نکرد  اینها. مغازه ام هم خوب نمی چرخید. هرچه از پدرم پول خواستم 
از  گروهی  گرفتم  از زمین بردار. من تصمیم  را  بار خودت  گفت: برو خودت  و 
گر هم ُمرد،  کشت بزنند. ا که بروند و پدرم را به قصد  کنند  دوستانم را جمع 
و  بودم. مشکالتم حل می شود. قرض ها  دانه پسرش  باالخره من یک  ُمرد. 
کاری بازار رفته  گفت: روزی برای  اجاره خانه ام را می دهم و از این حرف ها. 
بودم. صدای واعظی از مسجد جمعه آمد. نمی دانم چه شد. انگار یک نفر 
مرا هل داد. من اهل منبر و روضه و اینها نبودم. رفتم مسجد جمعه در حالی 

کج بودن  که در محل به دست  آقاسید با عیال از خانه بیرون رفتند. من هم 
کردم و خواستم از در  معروف بودم، به خانه آنها رفتم. یک سری اسباب جمع 
که دم در رسیدم، در باز شد و آقاسید با خانمش وارد شد.  بیرون بروم. همین 
که نمی فهمیدم چه  گرمی عرضه داشت. من  کرد و یک سالم  نگاهی به من 
کشیده ای و تا اینجا آمده ای، بیا برویم  که زحمت  گفت: »حاال  شده است. 
بعد  آورد.  میوه  و  چای  برایم  بازگشتیم.  خانه  داخل  بخوریم.«  چایی  یک  و 
گفت: »این فرش دستی ها مال تو.  ک سفید.  گفتم خا کجایی؟«  گفت: »اهل 
خ دستی بخر و میوه بخر و داخل آن بگذار. هرچه هم از بارت ماند و از  یک چر

تو نخریدند، شب خودم از تو می خرم.«
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که از قول یکی از فرش فروش های  کافی شنیدم  خواهرش می گوید: »از مرحوم 
مسجد  چراغ های  کردیم،  دعوت  را  قوام  آقای  شب   ۱۰« می کرد:  نقل  بازار 
دسته دسته روشن شد. الحمدهلل، ۱۰ شب مجلس با آبروداری برگزار شد. آقا 
که از پله های منبر پایین  آمد، حاج شمس الدین ـ بانی مجلس ـ  سیدمهدی 
کرد تا به او برسد. جمعیت هم همین طور  کم کم از میان جمعیت راه باز  هم 
که سالم می کردند، راه باز می کردند تا دم در مسجد. وقت خداحافظی، حاجی 
کتش و می گوید آقا سید، ناقابل، اجرتون با صاحب اصلی  دست می کند جیب 
می گذارد.  قبایش  پر  کند،  کتاب  حساب  اینکه  بدون  را  کت  پا سید  محفل. 
شمس الدین  حاج  بعد  بود!  سپرده  دیگری  دست  را  دخل  که  بود  مدت ها 
تا دم در منزل همراهی می کنند.   حاج  رو  آقا سید! حاج مرشد شما  گفت: 
شمس  حاجی  می شود.  نزدیک  لبخندزنان  ساله   ۶۰ ـ    ۵۰ پیرمرد  مرشد، 
تیر  زیر  می آمدند،  که  راه  در  می شوند.  راهی  دو  آن  و  می گوید  دعا  التماس 
که خیلی جوان نبود، اما هنوز سن  له زار، زنی را می بینند  چراغ برق خیابان ال
میانسالی اش هم نرسیده بود. مضطرب، این طرف آن طرف را نگاه می کرد. 
دیگری  رنگ   … پریشان  گیس های  لب ها،  تند  رنگ  توری،  شلواری  جوراب 
گرفته بود. سیدمهدی، حاج مرشد را صدا می زند و می گوید: آنجا  به خود 

صاحب اصلی محفل!  

پای  برسم  من  تا  آقا  این  نشستم.  چمباتمه  من  و  نبود  جا  اصال  که 
کرد. اصاًل موضوع صحبتش چیز دیگری بود، اما  منبر صحبتش را عوض 

که اوالدی  کرد  که به من افتاد قرآن خواند و مطلب منبر را عوض  چشمش 
را در  کند، هم عاق والدین و هم عاقبت بخیری  کند و آن طور  این طور  که 
که وقتی تمام شد،  کرد  هر دو صورت در پی دارد. آنقدر این منبر در من اثر 
بلند شدم رفتم شیرینی خریدم و با اینکه سال ها بود خانه پدرم نرفته بودم، 
و  بوسیدم  را  پدرم  دست  رفتم  برگشتم.  راه  آن  از  من  خالصه  رفتم.  آنجا  به 
سر  بر  من  با  پدر  که  نگذشت  طوالنی  مدت  کردم.  عذرخواهی  خطاهایم  از 
کرد و مشکالتم حل شد و وقتی اجاره خانه مرا داد،  کمک  مهر آمد و به من 
گونه  که این  من سر راحت زمین نگذاشتم. یعنی سیدمهدی قوام فردی بود 

انسان ها را می ساخت
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که انگار تازه حواسش جمع آن طرف خیابان  را می بینی؟ آن خانم. حاجی 
اتوب  و  ربی  استغفراهلل  می گوید:  و  می اندازد  پایین  را  سرش  زود  بود،  شده 
مرشد  حاج  اینجا.  بیاید  کن  صدایش  برو  حاجی،  می گوید:  قوام  آقای   الیه. 
می گوید:  و  می کند  نگاه  سیدمهدی  به  تند  باشد،  نشنیده  درست  که  انگار 
حاج آقا، یعنی قباحت نداره؟! من پیرمرد و شمای سید اوالد پیغمبر! این 
کار دارند؟ سید  وقت شب …. یکی ببیند نمی گوید اینها با این زن بدکاره چه 
ما  به  کنید.  را صدا  ایشان  و  کنید  بزرگواری  و دوباره می گوید:  مکثی می کند 
کراه راضی می شود. این  نمی خورد مشتری باشیم؟! حاج مرشد، باالخره با ا
بار او مضطرب این طرف و آن طرف را نگاه می کند و سمت زن می رود.   زن 
کمی خودش را جمع و جور می کند  که انگار تازه حواسش جمع آنها شده بود، 
باشند!  مشتری  نمی خورد  که  قیافه شان  به  می کند  فکر  خودش  پیش  و 
به  و  آن زن می رود  استغفراهلل می گوید و سمت  زیرلب  کان  کما حاج مرشد، 
کاری دارند. زن با تردید  او می گوید: خانم بروید آنجا پیش آن آقاسید. با شما 
می ترسد.    زن  آن  مشایعت  از  و  می ایستد  همانجا  مرشد،  حاج  می افتد.  راه 
کنار خیابان  آقاسید به آن زن می گوید: دخترم! این وقت شب، ایستاده اید 
کلماتش قدری هوای درد دل  کمی فهمیده باشد!  که چه بشود؟ شاید زن، 
احتیاج  مجبورم،  خدا  به  آقا  حاج  که  می گوید  و  می کند  گریه  است.  داشته 
را بیرون می آورد و سمت زن می گیرد و  کت  دارم. سید، ولی مشتری بود! پا
مال  نشمرده ام.  هم  من  است!  محفل  اصلی  صاحب  مال  این،  می گوید: 
کنار خیابان نایست.  که تمام نشده،  امام حسین علیه السالم است تا وقتی 
شماره اش را هم به آن زن می دهد. می گوید هر وقت تمام شد به من زنگ 
تو جوانی و حیفی. سید به حاجی ملحق می شود  را نکن.  کار  این  اما  بزن، 
و دور می شوند اما انگار باران چشم های زن تمامی ندارد.   چند سال از این 
از  سینه  به  دست  سید  محفل!  اصلی  صاحب  حرم  بار  این  می گذرد.  ماجرا 
به  می شود.  دور  و  می دهد  سالم  طور  همین  لب  زیر  می شود.  ج  خار رواق 
زنی به شدت  و  گره می خورد  نگاه مردی  به  که می رسد، نگاهش  در صحن 
که انگار مدت مدیدی است سید را  کنارش ایستاده است. مرد  که  محجوب 
می پاییده، نزدیک می آید و عرض ادبی می کند و می گوید زن بنده می خواهد 
کمی نقاب  که دورتر می ایستد، زن نزدیک می آید و  کند. مرد  سالمی عرض 
صدای  همان  صدا،  بشنود.  بهتر  را  صدایش  سید  که  می گیرد  بر  صورتش  از 

له زار است و همان بغض: آقا سید من را نشناختید؟ یادتان می آید  خیابان ال
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حجت االسالم والمسلمین حاج سیدابوالقاسم شجاعی از خطیبان برجسته 
که با آقاسید مرادواتی داشته است، برایمان از مقام و منزلت آقای قوام  امروز 
عرفانی  برجسته  شخصیت های  و  منبر  نبوغ  از  قوام  »سیدمهدی  می گوید: 
با  که  سالخورده ای  پیرمرد  قوام،  حاج  مرحوم  فرزند  ایشان  بودند.  منبر  در 
محاسن سفیدش چهره پرجاذبه ای داشت و در منبر اهل بیت علیهم السالم 
از  او  بود.  و معنوی دعوت می کرد،  و مراتب عالی اسالمی  به معارف  را  مردم 
می گویم،  دیگران  قول  از  را  ایشان  اساتید  من  آمد.  وجود  به  بزرگوار  پدر  این 
که  بود  پدرش  سیدمهدی  آقا  تربیتی  بخش  یک  نمی دانستم.  خودم  چون 
در این خصوص ید طوالیی داشت. آقا سیدمهدی قوام از نظر سبک منبر، 
که  باید  را می خواند:  گاهی هم می دیدم این شعر  ادیب و اهل عرفان بود و 
کاشانه ببندند.   قید و بندی  سر زلف تو را شانه ببندند/ یا مشک فروشان در 
رضایت  برای  ما  که  مسائلی  این  و  تشریفات  و  روحانیت  لباس  عنوان  به  که 
را  بچه اش  دیدم  پامنار  خیابان  در  بار  یک  من  نداشت.  داریم،  مردم  خاطر 
کرده بود. یک پای بچه روی سینه پدر بود و یک پا پشت  روی دوشش سوار 
قبل  بابا،  »برو  گفت:   … وضعیت  این  آخه  آقا!  حاج  گفتم:  رسیدم  من  پدر. 
حرف  به  اصال  داده ام.«  طالقشان  من  دهند،  طالق  مرا  مردم  این  اینکه  از 
نداشت.  توجه  زندگی  اساس  به  مربوط  جهات  و  خصوصیات  این  و  مردم 
که نیم ساعت، سه ربع  در یک سطح واالیی بود. منبرش نه مانند منبر ما 
منبر رویم و منبر پنجم و ششم تکرار شود. ایشان سال ها در شبستان آیت اهلل 
که آیت اهلل شاه آبادی نماز می خواندند،  شاه آبادی مسجد جمعه، در محلی 
فکر  منبر  پای  مردم  اما  می آمد.  پایین  چهار  ساعت  می رفت،  منبر  ظهر  یک 
که پای منبرش بودند  می کردند یک ربع پای سخنرانی نشسته اند.   افرادی 
پای  هم  عادی  افراد  بودند.  باال  علمی  درجات  دارای  که  بودند  کسانی  هم 
بسیار  نمی فهمیدند. سطح سخنرانی هایش  اما چیزی  صحبتش می رفتند، 
طلبنی  من  طلبنی  وجدنی  »من  خصوص  در  هست  خاطرم  بود.  باال 

  زکی! من دانشمند نیستم  

آقا  کت!  پا همان  کردید؟  تعطیل  مرا  دکان  همیشه  برای  بار،  یک  که 
سید! من دیگر خوب شده ام! و این بار، نوبت باران چشمان سید است.
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وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی وجدنی اشقنی و من اشقنی اشقته« 
کرد. آن هم روزی دو ـ سه ساعت بحثی  تقریبا حدود یک ماه رمضان صحبت 
بر این دارای عرفانی وسیع و به برنامه های جاذبه  که انجام می داد.   عالوه 
مردم بی توجه بود. در مسجد هندی دوزانو پای منبر من نشسته بود. من 
گفتم دانشمند، یک  گفتم دیگر ادامه ندهم، دانشمند محترم … تا  در آنجا 
که یعنی چرا به من می گوید دانشمند. مردم  گفت: »زکی!«  مرتبه حاج مهدی 
کوچکی  هم خندیدند. به هر حال او فقط خدا را می دید و بس.   ما یک منزل 
گذرنامه ۱۵ تومان می گرفت و برای  در خیابان مولوی داشتیم. آن زمان اداره 
گرفتم، چون مادرم مربی ما بود. یک  کربال ویزا می داد. من رفتم برای مادرم 
گفتم مادر مرا هم ببر. پولی  کربال برود، رفتم  مردی در محل ما می خواست به 
است.  قوام  سیدمهدی  آقا  دیدم  زدند،  را  منزلم  در  سحر  رفت.  دادم  او  به 
که »خدا  گفت  کرد در جیبش و یک مشت شکالت برای من ریخت و  دست 
کربال فرستادی.«  که تو دیشب مادرت را به  کند  می خواهد تو را عاقبت بخیر 
این  و  آمد  ایشان  و  نداشت  خبر  مسئله  این  از  احدی  که  بود  حالی  در  این 
کردم.  اعالم  را در مسجد  این مسئله  که من هم در ختمش  گفت  به من  را 
مقام  به  و  وارسته   شخصیت  سخنگویی،  بزرگواری،  رادمردی،  دیگر  روزگار، 

عالی رسیده ای مانند آقا سیدمهدی قوام نخواهد دید.«

باز هم حکایت دزد و قالیچه  

خبره  علمای  و  خطبا  از  فاطمی نیا  سیدعبداهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
هم خاطره ای از آقا سیدمهدی قوام نقل می کند و می گوید: »آقا سیدمهدی 
قوام رضوان اهلل تعالی علیه، مرد بسیار بزرگ و با سعه صدری بود؛ اعجوبه ای! 
و در حال  کرده  را جمع  که فرشی  وارد منزلش می شود؛ همین  شبی دزدی 
کمال خونسردی به او می گوید:  بردن بود، آقا سیدمهدی بیدار می شود، با 
کنی؟ دزد می گوید: می خواهم آن را بفروشم. آقا  می خواهی این فرش را چه 
گر بفروشی، آن را از تو خوب نمی خرند؛ من آن را به تو  سیدمهدی میگوید: ا
کردم، حاللت باشد! برو آخر بازار عباس آباد، بگو: سیدمهدی فرستاده!  مباح 
کاسب شو! بعداً دیدند همان شخص، اهل عبادت و تقوی  آن را بفروش و برو 

کاسبی و مغازه راه انداخته است.« آن دزد بعدها به  شده و از همان فرش، 
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یک سیخ کباب برای گربه ای که ۶ تا بچه زاییده بود

کمک  مطالب  جمع آوری  در  و  دارد  سن  سال   ۶۰ دیگر  حاال  که  آقامحسن 
کرده است، از خوش اخالقی های دایی اش داستان های جالبی  بسیاری به ما 
که نماز می خواندند، دایی مهدی  کرد. او می گوید: »یادم می آید بچه ها  نقل 
کشمش و در جیب دیگرش پول  که همیشه در یک جیب قبایش نخودچی 
از این هم  خرد بود، می آمد و به بچه ها از هر دو جیب می داد.« آقا محسن 
که دایی اش حتی با حیوانات رفتاری محبت آمیز داشته و این همه  می گوید 

اخالق نمونه اش فقط به آدم ها منحصر نبود. 
تا  شش  ـ  پنج  و  بود  آنها  خانه  در  که  داشتند  گربه  »یک  که  می کند  تعریف 
او  برای  هم  کباب  سیخ  یک  داشتند،  کباب  که  روز  یک  بود.  زاییده  بچه 
شوخ طبعی  آن  با  بعد  و  داری  حق  خانه  این  در  هم  تو  که  گفت  و  انداخت 
که  که یک بچه زاییده این همه ناز می کند تو  گفت: خانم من  همیشگی اش 
گفتن آن  که عفت خانم هم از  شش تا زاییده ای!«   او خاطره ای نقل می کند 
طفره رفته بود. می گوید: »مادرم وقتی جوان بود و سرپا، به بیمارستان بوعلی 
منتقل  شهرستان  از  که  ریوی  و  مسلول  بیماران  برای  و  می رفت  نجمیه  و 
نامه  خانواده هایشان  برای  آنها  طرف  از  و  می برد   … و  کمپوت  بودند،  شده 
که دایی مهدی هم همراه  که به خانه برمی گردد، می بیند  می نوشت. یک روز 
کجا بودی؟ مادرم هم توضیح  پدرم در خانه هستند. آنها از او می پرسیدند: 
کاری رفته بوده است. دایی مهدی به او می گوید: »از  که برای چه  می دهد 
گر شوهرت راضی نباشد، اجازه نداری از پول او این  کسی؟ می دانی ا مال چه 

کنی؟« مادرم چهره ای ناراحت به خود می گیرد.  ج را صرف  مخار
این  به  تو  می دهم.  تو  به  تومان   ۱۰۰ ماهی  »من  می گوید  او  به  مهدی  دایی 
کارش ادامه می دهد. دایی من  کارت ادامه بده« از آن به بعد هم مادرم به 
که فالن  کند و به همه خبر دهد  کاری می کند، سر و صدا  گر  که ا آدمی نبود 

کرده است.   کار خیر را 

که دایی تو یک دزد را  گل محمدی، خواهرزاده آقا سید می گوید  آقای 
کرد و پرده مرا ندرید کرد و آبروی مرا مقابل همسرش حفظ  کاسب 
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یک دزد دیگر هم آدم شد  

گویای بزرگ  که باز هم  یکی دیگر از دختران آقا سیدمهدی خاطره ای قشنگ 
منشی پدرش است، برایمان تعریف می کند و می گوید: »بنایی داشتیم و مقدار 
زیادی لوله در خانه ما بود. دزدی آمد و یکی از لوله ها را برداشت و برد. مردم دزد 
گفت:  که این آدم مال شما را دزدیده است، اما پدرم  گفتند  گرفتند و آوردند و  را 
گفتم ببرد. یک چادر هم بیاورید، این لوله جنسش سخت است،  »نه، خودم 
گونه سیدمهدی آبروی  که اذیت نشود.« این  آن را داخل چادر بپیچد و ببرد 

کف زمین جمع می کرد و به او بازمی گرداند.   ریخته دیگران را حتی از 

احمقی که دنبالش می گردی من هستم!  

حکایت مردی که یخ می فروخت  

عشرت خانم از دست و دلبازی های دایی مهدی اش تعریف می کند. او خاطره ای 
بودم.  روز منزل مرحوم دایی  و می گوید: »یک  دارد  یاد  به  از دوران بچگی اش 
که میوه  کردند  کت میوه آمد. همه بچه ها ذوق  که با پا ساعت ۱۱:۳۰ شب بود 
گفت:  که همه میوه ها خراب است. دایی  آورده است، اما وقتی ریختند، دیدند 
»من از زیر پل می آمدم. دیدم یک نفر داد می زند خدایا یک احمق برسان این 
میوه ها را از من بخرد، من پیش زن و بچه ام بروم. من هم از پشت سرش دست 
کرد و  گفتم تو آدم خوبی هستی، خدا دعایت را مستجاب  گذاشتم و  به شانه اش 
که می خواستی آمد. همه میوه ها را می برم.« عفت خانم هم در تکمیل  آن کسی 
این خاطره می گوید: »وقتی سیدمهدی به خانه آمده بود، می خندید و با خودش 

می گفت »امشب خودم را شناختم!« یعنی من احمق هستم

در نقلی دیگر آمده است: سیدمهدی قوام یک روز از مجلس روضه به خانه 
که یک  را جلب می کند. می شنود  برمی گشته است. یکباره چیزی توجهش 

که در میدان شهر  گریه می کند. جلوتر می رود و می بیند  شخص  های های 
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  گذر دهم کوچه نقاش ها  

با این مضمون آمده  کتاب »کوچه نقاش ها« هم قصه دیگری  گذر دهم  در 
که  کلفت ها و پهلوان های تهران به نام مصطفی بوده  گردن  است: یک نفر از 
چون دیوانه اهل بیت علیهم السالم بوده به او »مصطفی دیوونه« می گفتند. 
باغ  به  جمعه  شب  یک  »داش ها«  تیم  با  جوانی  عالم  در  مصطفی  آقا  این 
خاله در فرحزاد می روند. از آن طرف هم آقا سیدمهدی به باغ خاله می رود. 
که مصطفی را می بینند، به او می گویند امشب یک مقدار  گردان آقاسید  شا
خبر  چه  امشب  مگر  که  می پرسد  و  می رود  جلو  داش ها  از  یکی  کن.  رعایت 
است؟ تا می گویند آقا سیدمهدی قوام آمده، آقا مصطفی از جا بلند می شود و 
خدمت آقا می رود و پیشانی آقا را می بوسد و می گوید: ما نوکر سیدها هستیم. 
آقا سیدمهدی می گوید »ما می خواهیم مثل شما »داش« بشویم. قانونش را 

برای ما بگو.« 
نمکدان  خوردی،  نمک  جا  هر  که  است  این  قانونش  می گوید:  مصطفی 
اما  هست،  هم  ما  قانون  در  اینکه  »خب  می گوید:  سیدمهدی  آقا  نشکنی. 
شما حرف می زنی یا عمل می کنی؟« مصطی سکوت می کند. آقا سیدمهدی 
می گوید: »شما این همه نمک خدا را خورده ای، چرا نمکدان می شکنی؟«   
زندگی  آغاز  نقطه  و  می کند  رو  و  زیر  را  آقامصطفی  حرف،  این  کرده اند  نقل 
آقا سیدمهدی صمیمی  با  به بعد مصطفی  از آن  او می شود.  برای  جدیدی 
پاچنار  و عاقبت بخیر می شود. هیأت محبان الزهرا سالم اهلل علیها در محله 

تهران یادگار آقامصطفی )دیوانه اهل بیت علیهم السالم( است.  

که داد می زند »آهای مردم!  کاسبی نمانده به جز یک یخ فروش  هیچ 
بیایید یخ های من را بخرید، این همه سرمایه من است، سرمایه ام دارد 

آب می شود و از بین می رود«. وقتی سید آن صحنه را می بیند، همه یخ های 
و  فروش  یخ  مرد  آن  دست  کنار  می نشیند  هم  خودش  و  می خرد  را  مرد  آن 
گریه می کنی؟  کردن می کند. مرد یخ فروش می پرسد: شما چرا  گریه  شروع به 
کارت چه درسی به من دادی. تو یخ هایت داشت  سید می گوید: »تو با این 
گناه  که عمرم در  کنم  کار  کردی، من چه  گریه  آب می شد این همه داد زدی و 

آب شد؟

ریـف
ــا

ــ
مع
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برداشت آخر 
دیگر به خانه  برنمی گردم

پدرش هم بر اثر سرماخوردگی و ذات الریه در سن ۱۱۲ سالگی از دنیا رفته بود 
 ۶۳ سن  در  او  که  تفاوت  این  با  اما  شد،  همین  هم  سیدمهدی  سرانجام  و 
گفته عفت خانم،  ح بردند و به  گرفت. او را به بیمارستان مفر سالگی ذات الریه 
کرد.  خواهرش ۱۸، ۱۹ روز در آنجا بستری بود تا جان به جان آفرین تسلیم 
گفت  مریم خانم، دخترش می گوید: »وقتی پدرم را به بیمارستان می بردند، 
کم بود و نفهمیدم  که بروم، دیگر برنمی گردم، اما من آن زمان سنم  این بار 
که برادرم در  گفت.« عفت خانم، خواهرش هم می گوید: »در دورانی  پدرم چه 
که پسران مرحوم فیروزآبادی بزرگ  بیمارستان بستری بود، برادران خانمش 
بودند، بارها می خواستند برای تجهیزات بهتر، سیدمهدی را به بیمارستان 
ح هم اجازه نمی دادند و حتی  کنند، اما پزشکان بیمارستان مفر پدر منتقل 
کارهای  خودشان به جای پرستار باالی سر او می چرخیدند و می گفتند انجام 
آقاسید و عیادت از او عبادت است. ما نمی گذاریم او را از اینجا ببرید. پس از 
از پزشکان همان بیمارستان به همراه خانمش به منزل ما  فوتش هم یکی 
گفتم: شما وظیفه خود را انجام دادید.  که من به او  گریه می کرد  آمد و بسیار 
است.«    دفن  علیه  سالم اهلل  معصومه  حضرت  صحن  در  قم  در  برادرم  پیکر 
که پیکر سیدمهدی قوام را برای دفن به قم  یکی دیگر تعریف می کند: روزی 
کاله  آوردند، به اندازه دو تا صحن بزرگ حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیه 

کرده بودند.  شاپویی و لنگ به دست آمده بودند و صحن را پر 
کنعانیان  آقا  تابوت.   حاج  به  را می کوبیدند  گریه می کردند و سرشان  زار  زار 
خواهرزاده  آقامحسن،  برای  را  خاطره  این  روزی  بود.  سید  آقا  مریدان  از 
آقاسید  فوت  از  سال   ۳۰ حدود  اینکه  از  »بعد  که:  می کند  تعریف  قوام  آقای 
کندن در  که در مشهد هستم و عده ای به  می گذشت، یک شب خواب دیدم 
که  کی شدم  صحن حرم امام رضا علیه السالم مشغول هستند. در خواب شا
از آن افراد پرسیدم چرا در  چرا دیگر به حرم هم رحم نمی کنند. جلو رفتم و 
گفتند: مگر خبر نداری، مرحوم  صحن امام رضا علیه السالم چنین می کنید؟ 

قوام را می خواهند به اینجا انتقال دهند.«



ــــ��ب
ت ݧ ݧ ݧ
کـــٮ



امام  سجاد)ع(،  امام  از  دعا  و  مناجات   ۵۴ حاوی  کتابی  سجادیه  صحیفه 
شیعیان  نزد  البالغه  نهج  و  قرآن  از  پس  سجادیه  صحیفه  شیعیان.  چهارم 
جایگاه مهمی دارد و به نام های »زبور آل محمد« و »انجیل اهل بیت« مشهور 

است.
است  کرده  ذکر  صحیفه  برای  ح  شر  ۵۰ حدود  الذریعه  در  تهرانی  بزرگ  آقا 
است.  شیرازی  علیخان  سید  نوشته  السالکین  ریاض  آن ها  مشهورترین  که 
صحیفه هم چنین به زبان های انگلیسی، فرانسوی، ترکی، اردو، اسپانیولی، 
این  جایگاه  بر  عالوه  است.  شده  ترجمه  و...  تامیلی  آلبانیایی،  بوسنیایی، 
بالغت  و  نیز  فصاحت  اهل سنت  اندیشمندان  از  برخی  نزد شیعیان،  کتاب 

آن را ستوده اند.
کرده  امام سجاد)ع( بسیاری از معارف دینی را در ضمن دعاهای خود بیان 
است؛ موضوعاتی مثل خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و مباحث 
امامت،  بیت)ع(،  اهل  و  پیامبر  جایگاه  انبیا،  رسالت  فرشتگان،  غیب،  عالم 
اقتصادی،  و  اجتماعی  مسائل  اعیاد،  گرامیداشت  اخالقی،  رذایل  و  فضایل 
نماز،  ذکر،  تالوت،  دعا،  آداب  خداوند،  مختلف  نعمتهای  تاریخی،  اشارات 

عبادت و... . معروف ترین دعای صحیفه دعای مکارم االخالق است
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صحیفه سجادیه
دعاهای امام سجاد)ع(



به باور برخی صاحب نظران مسلمان، »صحیفه سجادیه« پس از قرآن و نهج 
گنجینه حقایق و معارف الهی است و بدین رو، به آن »اخت  البالغه بزرگ ترین 
»صحیفه  و  محمد«  آل  »زبور  بیت«،  اهل  »انجیل  قرآن(،  )خواهر  القرآن« 

کامله« لقب داده اند.۱
که نزد  کامله« نامیده اند، این است  کتاب را »صحیفه  گفته اند علت اینکه 
بلکه در حدود نصف  کامل نیست،  که  از صحیفه هست  »زیدیه« نسخه ای 
را  خویش  نزد  موجود  صحیفه  سبب،  این  به  امامیه  است.  کامله  صحیفه 

گویند.۲ کامله  صحیفه 
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نــــــام ها

سند و نسخه ها

برگ اول قدیمی ترین نسخه صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه از نظر سندی، در حد تواتر است. آقا بزرگ تهرانی در این 
که سند آن به امام زین العابدین)ع( می رسد...  باره می گوید: »صحیفه اولی 
گی آن، این است ]که  که از ویژ از متواترات و ]قطعیات[ نزد اصحاب است؛ چرا 
تمام اصحاب از اساتید خود[ اجازه نقل آن را در تمام طبقات ]رجالی[ و در 

گرفته اند.«۳ تمام عصرها 
روایت  و  نقل  در  او  که  است  نموده  ادعا  مجلسی  تقی  محمد  همچنین 

صحیفه یک میلیون سند دارد.«۴
گرد شیخ صدوق و  شیخ مفید نیز در االرشاد و علی بن محمد خزاز قمی، شا
کرده اند. از علمای اهل  احمد بن عیاشی و ابوالمفضل شیبانی، و... آن را نقل 
ابراهیم قندوزی در  نیز، ابن جوزی در خصائص االئمه، و سلیمان بن  سنت 

کرده اند.۵ ینابیع المودة از صحیفه نام برده، بخش هایی از دعاهای آن را نقل 
فی  رسالة  کتاب  در  نیز  )م۱۳۱۵ق(  کلباسی  ابراهیم  بن  محمد  ابوالمعالی 
داده  ح  شر اختصار  به  را  سجادیه  صحیفه  سند  السجادیة  الصحیفة  السند 

است.۶
که  کفعمی از نسخه های قدیمی صحیفه است  صحیفه سجادیه به خط 

ــاب
ـتـ

ــ
ک
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امام سجاد)ع(:
که  را  کسانی  بفرست.  درود  محمد)ص(  بیت  اهل  از  کان  پا بر  پروردگارا!   ِ
گنجینه های علوم خود و حافظان دینت و خلفای  برای حکومت برگزیدی، و 
خود در روی زمین و حجت خود بر بندگانت قرار دادی، آنان را با اراده خود 
و  تو  به  برای رسیدن  و وسیله ای  مبرا ساختی  و  ک  پا آلودگی  و  پلیدی  از هر 

بهشت جاودانت اختیار نمودی.
صحیفه سجادیه، دعای ۴۷ فقره ۵۶.

امام سجاد)ع( در دعاهایش نخست حمد و ستایش خدا را به جا می آورد، 
که در  سپس بر پیامبر )ص( و خاندان پیامبر)ع( درود می فرستد؛ به گونه ای 
نشده  استفاده   صلوات  تعبیر  از  آن،  در  که  است  دعایی  کمتر  صحیفه  این 

باشد.۸ وی در نهایت حاجت خود را از خدا درخواست می کند.
صحیفه سجادیه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه وی 
نیست، بلکه مجموعه ای مشتمل بر بسیاری از علوم و معارف اسالمی است 
قوانین  از  پاره ای  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  عقیدتی،  مسائل  آن  در  که 
طبیعی و احکام شرعی در قالب دعا بیان شده است. به طور مثال، مسئله 

امامت۹ و نفی عقیده تشبیه۱۰ در صحیفه سجادیه بیان شده است.
احوال  و  مختلف  زمان های  مقتضای  طبق  خداوند  با  ارتباط  بخش  در 
گون دعاهایی بیان شده است، برخی دعاهای آن سالی یکبار، همچون  گونا
دیدن  دعای  مانند  یکبار،  ماه  هر  برخی  و  رمضان،  ماه  وداع  و  عرفه  دعای 

هالل، و برخی در هفته و برخی برای هر شبانه روز قرار داده شده است.
در  اسالمی  معارف  از  بسیاری  و  است  مختلف  صحیفه  دعاهای  عناوین 
کتاب، مباحث خداشناسی،  ضمن دعاهای صحیفه بیان شده است؛ در این 
و  پیامبر  جایگاه  انبیا،  رسالت  فرشتگان،  غیب،  عالم  هستی شناسی، 

محتــــوا

بسیار  تالش های  با  اما  بود؛  شده  مفقود  و  شده  ج  خار ایران  از  قبل  سالیان 
قم  به  فرهنگی  شخصیت های  توسط  و  شد  شناسایی  قاره  شبه  حوزه  در 
که در نهایت چاپ و منتشر شد. این نسخه، عالوه بر ۵۴ دعای  انتقال یافت 

صحیفه های دیگر، چهار دعا بیشتر دارد.۷
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ــاب
ـتـ

ــ
ک

عناوین دعاها

۱.حمد الهی
۲.درود بر پیامبر

۳.فرشتگان ُمقّرب
۴.پیروان پیامبران

۵.خویشتن و دوستان
۶.صبح و شام
۷.بال و سختی

۸.اخالق ناپسند
۹.طلب آمرزش

۱۰.پناه بردن به خدا
۱۱.عاقبت به خیری

۱۲.اعتراف و توبه
۱۳.طلب حاجت

۱۴.دادخواهی از ستم
۱۵.هنگام بیماری

۱۶.طلب آمرزش
۱۷.شر شیطان

۱۸.دفع بال
۱۹.طلب باران

۲۰.مکارم االخالق
۲۱.اندوه از خطا

۲۲.هنگام سختی
۲۳.تندرستی
۲۴.پدر و مادر

۲۵.فرزندان
۲۶.همسایگان و دوستان

۲۷.مرزداران
۲۸.پناه بردن به خدا

۲۹.روزی
۳۰.پرداخت بدهی

۳۱.توبه
۳۲.دعا در نماز شب
۳۳.درخواست خیر
گناه ۳۴.گرفتاری به 

۳۵.رضا به قضای الهی
۳۶.هنگام رعدوبرق

۳۷.کوتاهی در شکرگزاری
۳۸.پوزش از ستم

کــه فهرســت عناویــن آن بدیــن  صحیفــه ســجادیه مشــتمل بــر ۵۴ دعــا اســت 
ح اســت: شــر

اعیاد،  گرامی داشت  اخالقی،  رذایل  و  فضایل  امامت،  اهل بیت)ع(، 
نعمت های  یادآوری  تاریخی،  اشارات  اقتصادی،  و  اجتماعی  مسائل 

مختلف خداوند، آداب دعا، تالوت، ذکر، نماز، عبادت و... در قالب دعا بیان 
شده است. معروف ترین دعای صحیه دعای مکارم االخالق است.
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کتاب مناقب خود می گوید: ابن شهر آشوب در 
میان  به  سخن  کامله  صحیفه  فصاحت  از  بلغاء  از  یکی  نزد  بصره  در  وقتی 
کنم. آنگاه قلم  گفت: من هم می توانم مانند آن را بر شما امالء و بیان  آمد، او 
برداشت و سر به زیر افکند ]و هیچ جمله ای نتوانست به زبان آورد[ و در همان 

حال سرافکندگی از دنیا رفت«.۱۱
برای  را  از صحیفه سجادیه  آیت اهلل مرعشی نجفی نسخه ای  در ۱۳۵۳ق 
طنطاوی، دانشمند اهل سنت و مؤلف تفسیر طنطاوی )مفتی اسکندریه( به 
کالم مخلوق  »قاهره« فرستاد. وی پس از دریافت، آن را با عبارت »گفتاری از 

برتر و از خالق پایین تر« ستود.۱۲

جوهر طنطاوی:
از مواریث  که  گران بهای جاوید  اثر  این  بر  کنون  تا که  از بدبختی ماست  این 
گفتار  از  را  آن  می نگرم  آن  در  چه  هر  من  بودیم،  نیافته  دست  است،  نبوت 

مخلوق برتر و از خالق پایین تر می یابم
ک: پیشوایی، سیره پیشوایان،  مقدمه مرعشی نجفی، ص۳۷ مقدمه؛ ر. 

ص۲۷۱-۲۷۰.

ابن جوزی در خصائص االئمه می گوید:
و  گفتن  سخن  کیفیت  و  انشاء  و  امالء  در  العابدین  زین  الحسین،  بن  علی 
گر  خطاب و عرض حاجت به پیشگاه الهی بر مسلمین حق تعلیم دارد؛ زیرا ا

به  را  خود  حوائج  عرض  و  گفتن  سخن  آیین  مسلمانان  نبود،  حضرت  آن 

۳۹.طلب عفو و رحمت
۴۰.یاد مرگ

گناه ۴۱.پرده پوشی از 
۴۲.ختم قرآن

۴۳.رؤیت هالل
۴۴.ورود به رمضان
۴۵.وداع با رمضان

۴۶.عیدفطر و جمعه
۴۷.دعای عرفه

۴۸.عیدقربان و جمعه
۴۹.دفع حیله دشمنان

۵۰.خوف از خدا
۵۱.فروتنی در برابر خدا

۵۲.پافشاری در دعا
۵۳.فروتنی در برابر خدا

۵۴.زدودن اندوه ها
در نگاه دانشمندان اهل سنت
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که هنگام  آموخت  به مردم  امام  آن  لذا  نمی دانستند؛  متعال  خدای 
استغفار چگونه با خدا سخن بگویند و در موقع درخواست باران رحمت 

با چه زبانی از خداوند نزول باران بخواهند، و زمان ترس از دشمن چگونه به 
خدا پناه برده، دفع شر دشمنان را بخواهند.۱۳

از  را  صحیفه  واالخالق،  واالدب  االسالمی  التصوف  کتاب  در  مبارک  زکی 
که انجیل روی  گون با انجیل همانند دانسته است با این تفاوت  گونا جهات 
آستان  به  را  دل  صفحه  صحیفه،  و  می گرداند  مسیح  عیسی  سوی  به  را  دل 

الهی متوجه می سازد.۱۴

نوشتار اصلیص: فهرست ترجمه های صحیفه سجادیه
امام سجاد)ع(

 »خداوندا! مقام خالفت برای خلفای توست، برگزیدگان از خلقت و جایگاه 
که تو آن مقام را به آنها اختصاص دادی ولی  امانت های تو در درجات عالیه 
که برگزیدگان و خلفای تو در مقابل ستم  گرفتند... تا جایی  آنان  از  دیگران 
ستمکاران، مغلوب و مقهور شده و حقشان بر باد رفت. پروردگارا! بر دشمنان 
که بر تجاوز دشمنانشان رضا دادند و بر  کسانی  آنها از اولین و آخرینشان، به 

پیروان و تابعین آنها لعنت بفرست.«
کنون ترجمه های متعددی از صحیفه سجادیه به زبان های مختلفی به  تا
ح به  که از آن میان می توان به شصت ترجمه و شر رشته تحریر درآمده است 
کرد. همچنین صحیفه به زبان های انگلیسی، فرانسوی،  زبان فارسی اشاره 
ترکی، اردو، اسپانیولی، بوسنیایی، آلبانیایی، تامیلی و سایر زبان ها نیز ترجمه 

شده است.
برخی از این ترجمه ها از این قرار است:

اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  انتشارات  از  آیتی،  عبدالمحمد  ترجمه   
ایران )سروش(.

هوشیار،  دانش  انتشاراتی  نشرموسسه  قمشه ای،  الهی  مهدی  ترجمه 
در  و   ۱۳۸۴ درسال  وفایی،  انتشارات  نیز  و  صفحه.   ۳۴۴ در   ،۱۳۸۴ درسال 

۳۵۲ صفحه.

ترجمه های صحیفه
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شروح  صحیفه

ح های صحیفه سجادیه نوشتار اصلی: فهرست شر
ح بر صحیفه سجادیه  کتاب الذریعه حدود ۵۰ شر شیخ آقا بزرگ تهرانی در 
کرده و آن ها را  نام برده است.]۱۶[ برخی نیز این شروح را بیش از ۸۰ مورد ذکر 

نام برده اند.]۱۷[
و  سجادیه  صحیفه  سجاد،  امام  شناسی  کتاب  عنوان  با  کتابی  همچنین 
کتب  که  رساله حقوق توسط مجمع جهانی اهل بیت به چاپ رسیده است 

مرتبط با ام.ام سجاد )ع( را معرفی نموده است.

شروح فارسی
کرمانشاهی به همراه      شهود و شناخت، در ۴ جلد به قلم حسن ممدوحی 
کتاب وابسته به دفتر  مقدمه ای از آیت اهلل جوادی آملی، انتشارات بوستان 

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
ح و توضیح صحیفه به قلم حسین انصاریان  دیار عاشفان، شر

کامله سجادیه از سید علی نقی فیض االسالم چاپ  ح صحیفه  ترجمه و شر
مرکز نشر آثار فیض االسالم.۱۸

ک سایندگان،  ترجمه محمد مهدی فوالدوند، با عنوان پیشوای چهره برخا
ترجمه  صفحه۱۵       ۴۱۹ در   ،۱۳۷۹ سال  در  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  نشر 
انتشارات  سوی  از   ۱۳۸۱ سال  در  که  دامغانی  مهدوی  فریده  اثر  فرانسوی 
گفته مترجم این اولین ترجمه صحیفه سجادیه  الهادی چاپ شده است. به 

به زبان فرانسوی است.
 As-Sahifa al-Kamilah as-Sayyadiiah; :ترجمه اسپانیولی با عنوان
آمورتی،  ماریا  توسط  شده  ترجمه   Las Súplicas de As-Sayyad
علی)ع(،  امام  مؤسسه  گانو،  پا نستور  و  زاده  معلمی  محمد  حجة االسالم 

بیروت.
که از سوی انتشارات الهدی در   ترجمه ترکی آذری اثر رسول اسماعیل زاده 

سال ۲۰۰۳ میالدی در یک جلد منتشر شد.
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شروح عربی
    ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین اثر سید علیخان مدنی.

ریاض العارفین فی شرح صحیفه سید الساجدین اثر محمد بن محمد دارابی.
ح صحیفه موالنا ومولی المومنین علی بن الحسین  ریاض العابدین فی شر

زین العابدین اثر بدیع الزمان قهپایی.
ح الصحیفه السجادیه اثر محمد باقربن محمد میرداماد . شر

ح الصحیفه السجادیه اثر محمد حسین ، حسینی جاللی. شر
ح الصحیفه السجادیه اثر محمد بن محمدباقرحسینی نائینی. شر

ح الصحیفه السجادیه اثر محمد سلیم رازی. شر
ح الصحیفه السجادیه اثر زین الدین بن علی ، شهید ثانی. شر

ح الصحیفه السجادیه اثر محمد حسین لنبانی. شر
ح الصحیفه السجادیه اثر محمد باقر مجلسی. شر

فرهنگنامه های  موضوعی

قم:  مظفر،  محمدحسین  اثر  السجادیه  الصحیفة  موضوعات  إلی  الدلیل   
باب   ۱۹ در  را  صحیفه  دعاهای  موضوعات  تمام  ۱۴۰۳ق.  اسالمی،  انتشارات 

کرده است.۱۹ ح  کلی آورده و ذیل آنها موضوعات فرعی و جزئی را مطر
مرکز  تهران:  درایتی،  مصطفی  اثر  سجادیه  صحیفه  موضوعی  نمایه نامه 

اطالعات و مدارک علمی ایران، چ۱، ۱۳۷۷. ۲۰
قم:  سجادی،  سیداحمد  اثر  سجادیه،  صحیفه  موضوعی  فرهنگنامه 

موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء، چ۱، ۱۳۸۵. ۲۱
ارفع،  کاظم  سید  اثر   ، سجادیه  صحیفه  موضوعی  ح  بندگی:شر حدیث 

کاشانی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش تهران، انتشارات فیض 

معجم الفاظ

کبر قرشی. لفاظ الصحیفة الکامله اثر سید علی ا المعجم المفهرس أل
لفاظ الصحیفة السجادیه اثر علی انصاریان.  المعجم المفهرس ال

لفاظ الصحیفة السجادیه اثر فاطمه احمدی.  المعجم المفهرس ال
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تعلیقات و حواشی

کاشانی  فیض  مرتضی  بن  محسن  مال  از  السجادیة:  الصحیفة  علی  تعلیقات 
تعلیقات مختصری است بر صحیفه سجادیه در توضیح نکات ادبی و لغوی 
کتاب را با عناوین دیگری همچون:  که در سال ۱۰۵۵ق تالیف شده است. این 

ح صحیفه سجادیه« و »حاشیه صحیفه سجادیه« نیز خوانده اند. »شر
حسینی  محمد  بن  محمدباقر  سید  از  السجادیة:  الصحیفة  حاشیه 
استرآبادی، میرداماد )م۱۰۴۱ق( شرحی است مختصر با عناوین »قوله قوله« 
در  نیز  گاهی  که  فلسفی  و  لغوی  بحث های  بر  مشتمل  سجادیه،  صحیفه  بر 
شامل  ح  شر این  می کشد.  درازا  به  سخن  هیئت  علوم  و  رجالی  زمینه های 
کلمات صحیفه سجادیه است و میرداماد آن را  توضیح و بیان نکات و دقایق 

کتاب دیگرش »السبع الشداد« تالیف نموده است. بعد از 
حاشیة علی الصحیفة الکاملة: از ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد ابن 
به  که  بر صحیفه سجادیه  ادریس حلی )م۵۹۸ق(. حاشیه مختصری است 
بیان معانی لغات مشکل آن پرداخته است. اهمیت حاشیه ابن ادریس از آن 

ح موجود بر صحیفه می باشد. که اولین و قدیمی ترین شر جهت است 

مستدرکات

از سوی برخی علما مستدرکاتی بر صحیفه نوشته شده است. منظور از این 
صحیفه  در  که  است  سجاد)ع(  حضرت  به  منسوب  دعاهای  مستدرکات، 

کامله نیامده است. برخی از آنها عبارتند از:
صحیفه ثانیه، تالیف شیخ محمد بن حسن حر عاملی، صاحب وسائل الشیعه.
السجادیة  االدعیة  لی  آل جمع  فی  المأثورة  المنظومة  الدرر  ثالثه،  صحیفه 

المشهورة: از میرزا عبداهلل بن عیسی معروف به افندی )حدود ۱۱۳۰ق(. 
کتاب، دعاهای روایت شده از امام زین العابدین علیه السالم  مؤلف در این 
کامله و صحیفه دوم از شیخ حّر عاملی ذکر نشده را جمع آوری  که در صحیفه  را 

کرده است.
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صحیفه رابعه، تالیف محدث میرزا حسین نوری طبرسی.
صحیفه خامسه، عالمه سید محسن امین عاملی.

بیرجندی  حسن  محمد  بن  باقر  محمد  شیخ  تالیف  سادسه،  صحیفه 
قائینی.

کتاب  صاحب  الغطاء،  کاشف  هادی  شیخ  توسط  که  سابعه  صحیفه 
مستدرک نهج البالغه نوشته شده است.

صحیفه ثامنه، تالیف حاج میرزا علی حسینی مرعشی شهرستانی حائری.
که مؤلف آن شیخ محمد، معروف به تقی زیابادی قزوینی  ملحقات صحیفه 

گردان شیخ بهایی است.۲۲ از شا

کوشــش  کتــاب شناســی امــام ســجاد)ع(، صحیفــه ســجادیه و رســاله حقــوق، بــه   
ســلمان حبیبــی ومختــار شــمس الدینــی مطلق،مجمــع جهانــی اهــل بیــت، 1394ش 

پژوهش نامــه صحیفــه ســجادیه: مجموعــه مقاالتــی در ســندپژوهی و نسخه شناســی 
صحیفــه ســجادیه، مجیــد غالمــی جلیســه، قــم، دلیــل مــا، ۱۳۹۰.

ســجادیه  صحیفــه  بــه  مربــوط  نســخه های  و  اســناد  مــورد  در  مقاالتــی  مجموعــه 
کتــاب اســت. در ایــن  ج در ایــن  و سلســله ســند روایت هــای مربــوط بــه ادعیه منــدر
گونــی در زمینــه راویــان صحیفــه ســجادیه، نســخه های  گونا نوشــتار پژوهش هــای 
موجــود از آن، ســندهای روایــی مربــوط بــه آن و معرفــی ترجمــه و شــروح بــه جای مانــده 
ــا مقــاالت بــه معرفــی حاشــیه ابــن  کتــاب ارایــه شــده اســت. در ایــن پژوهــش ی از ایــن 
کفعمــی، روایــات نویافتــه  ادریــس بــر صحیفــه ســجادیه، صحیفه پژوهــی بــه خــط 
خمــس  مناجــات  ترجمه هــای  صحیفــه،  مســتدرک نگاری  ســجادیه،  صحیفــه  از 
کتــاب،  ایــن  عشــر، ترجمه هــای حواشــی صحیفــه ســجادیه، معرفــی شــروح مهــم 
مقاله پژوهــی صحیفــه ســجادیه و معرفــی برخــی از تعلیقــات و حواشــی مهــم صــورت 

گرفتــه بــر آن پرداختــه شــده اســت.

مــطالعه بیشتر

ــاب
ـتـ

ــ
ک
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آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج ۱۵، ص ۱۸ - ۱۹
.مقدمه مرعشی نجفی بر صحیفه، ص ۴۶ مقدمه

.آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج۱۵، ص۱۸-۱۹
.مرعشی نجفی، صحیفه سجادیه، بالغی، ص۹ مقدمه

کنید به: قندوزی، ینابیع المودة، ج۲-۱، ص۵۹۹ ع  .رجو
کتاب ماه دین، ش۵۱،۵۲، ص۱۰۵۱۱۹ .ماهنامه 

کفعمی در مشهد رونمایی شد .»خبرگزاری ایکنا، »صحیفه سجادیه 
ح نهج البالغه، ج۱۳، ص۲۲۰، انساب االشراف، ج۱، ص۱۸۴. سهمی،  ابن ابی الحدید، شر

تاریخ جرجان، ص۱۸۹
.صحیفه سجادیه، دعای ۴۷ فقره ۵۶

.اربلی، کشف الغمه، ج۲، ص۸۹
.مقدمه مرعشی نجفی، ص۱۳

.مقدمه مرعشی نجفی، ص۳۷ مقدمه؛ ر. ک: پیشوایی، سیره پیشوایان، ص۲۷۰-۲۷۱
.به نقل از: مقدمه مرعشی بر صحیفه، ص۴۳-۴۵
.به نقل مبشری، صحیفه سجادیه، مقدمه، ص۱۳
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اســــالم بیــــــن
 دو ظلــــــم 

یادداشت وزیر سابق اوقاف مصر در االهرام

از  گر به انسانی  ا محمد مختار جمعه، وزیر سابق اوقاف مصر در االهرام نوشت: 
سوی دشمنانش ستم شود، موجب قوی تر شدن او و افزایش صبر و پایداری اش 
گیرد از پا در خواهد  کسی از سوی دوستانش مورد حمله قرار  گردد. اما وقتی  می 
آمد. یک شاعر عرب گفته است: ظلم نزدیکان از ضربه شمشیر آخته کاری تر است.  
گرفته است. یکی ظلم پیروانش و  گونه ظلم قرار  کنون در برابر دو  اسالم هم ا
کینه توزی دیرین  که نسبت به این دین  کسانی  دیگری ظلم دشمنانش. یعنی 
داشته و مترصد فرصت بودند تا هرطور شده به آن ضربه بزنند. از جهت نخست 
نیز می بینیم رفتارهای ناشیانه برخی از منتسبان به این دین چه ضربه هایی 
که روش های تکفیری و انفجاری را در پیش  به اسالم می زند. بخصوص آنهایی 

گرفته اند و به دنبال قتل و ویرانی و افساد و تخریب هستند.
گویی شیطان اعمال آنها را زینت داده و آنها نیز خود را فریفته و در این خود 
گویی  که   فریبی و حیله و نیرنگ فرو رفته و تجاوزات شان را به جایی رساندند 
که جهان عرب و اسالمی  از این دین هر استفاده ای می توانند بکنند.   در زمانی 
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کردند  که به دنبال داشت محکوم می  تجاوز به مجله فرانسوی و سایر اعمالی را 
اعمال نشان می  این  را نسبت به همه  تنفر خودشان  و مسلمانان در هرجایی 
دادند،  به همراه مجموعه ای از مقامات مصری برای تسلیت به دولت و ملت 
کردن  کید شد مرتبط  کشور در قاهره رفتیم. در این دیدار تا فرانسه به سفارت این 
ظلم  یک  ادیان،  سایر  به  آن  کردن  مرتبط  چنانکه  اسالم  به  تروریستی  حوادث 

کرده اند. آشکار است زیرا همه ادیان خون و مال و آبروی دیگران را تحریم 
 تروریسم اما دین ندارد. چنانکه وابسته به یک وطن یا نژاد خاص نیز نیست و 
گیر  کنند. زیرا خطر تروریسم چنان فرا باید همه انسان ها در یک صف با آن مقابله 
که تر و خشک را با هم می سوزاند. حمله به مجله فرانسوی باعث  شده است 
انتشار  با  که همچنان  با هم عوض شود. نشریه ای  تا جای جانی و قربانی  شد 
کرم )ص( به هتک حرمت خود ادامه می دهد و در جایگاه  توهین آمیز به رسول ا
را  یک متهم نشسته است در آن حادثه قربانی معرفی شد. حال آنکه مردمانی 
گلوله پاسخ قلم را می  که با  کرد  که قربانی این تجاوزات بودند به جانیانی تبدیل 
بین  از  اندک  گروه  یک  زدند  حرکت  این  به  دست  که  کسانی  هرحال  به  دهند. 
گروه های افراطی دست راستی در اروپا و درکنار آنها دشمن  مسلمانان بودند. اما 
کنند این مساله را به همه مسلمانان تعمیم داده و چهره  صهیونیستی تالش می 

کنند. اسالم و مسلمانان را مخدوش 

که باید به آنها توجه داشت:     در این رابطه چند نکته به نظر می رسد 
که خون انسان ها همه محترم بوده و هر نوع  کید داریم  1- ما بر این نکته تا
گرایی و تروریسم و تجاوز محکوم است. باید از طریق فکر با فکر  خشونت وافراط 

گلوله.   کرد یا ازطریق قانون. نه با خون و  برخورد 
 2- ما نسبت به تحریک احساسات مسلمانان هشدار می دهیم. زیرا توهین به 
گروه های افراطی فراهم می سازد.  ادیان و پیامبر اسالم بزرگ ترین بهانه را برای 
کنند،  که به اسالم توهین می  کسانی  زیرا دست زدن به اعمال تروریستی در برابر 
می تواند برای تروریست ها وجهه ای بدست آورده و همدردی مردم مسلمان را 

نسبت به آنها برانگیزاند.
گویی آنها در جهت اسالم و برای حفظ  که  این امر موجب اشتباهی خواهد شد 
کنند و با دشمنان اسالم در حال مبارزه هستند. همین  کرامت این دین عمل می 
خالفت  آن  به  بتوانند  ها  تروریست  تا  کند  می  فراهم  را  زمینه  که  هاست  روش 
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دروغین خود آبرویی بدهد.  
که دیگر نمی توان آن را به دو بخش جدا از  گونه ایست  3- جهان معاصر به 
کرد؛ یعنی یک بخش  دولت های امن و با ثبات و دیگری دولت های  هم تقسیم 
کوچک در  نگران و پر تنش و بدون ثبات. زیرا جهان دیگر به صورت یک روستای 
ک آن در شرق شنیده می  که در شرق می افتد پژوا آمده است بنابراین هر اتفاقی 
گذاشت. از این  که در شمال می افتد در جنوب اثر خود را خواهد  شود و هر اتفاقی 
کنند با همه اشکال تروریسم  کنار هم تالش  رو باید عقالی عالم و دانشمندان در 
گزینشی در مقابله با تروریسم سودی ندارد و نمی  کنند؛ بنابراین عملیات  مقابله 
ک است  تواند مثمر ثمر باشد. تروریسم مانند یک سرطان یا یک بیماری خطرنا
که باید آن را پیش از آنکه زندگی همه انسان ها را در معرض خطر قرار دهد، ریشه 

کرد.   کن 
که خداوند به او   4- باید به انسان به عنوان انسان نگاه شود. یعنی موجودی 
غ از نژاد یا رنگ و دین اوست. باید برای دفاع از حقوق  عزت داده است و این فار
غربی  انسان  با  برخورد  در  اینکه  نه  کرد.  برخورد  ثابت  معیارهایی  با  انسان  این 
که  حقوق بشر رعایت شود اما در برخورد با انسان شرقی همانطور برخورد شود 
کید ما  که ملت برگزیده خدا هستند.   تا کرده و این تصور را دارند  یهودیان برخورد 
که ملت ها دیگر بیدار شده اند و حاضر به پذیرش معیارهای دوگانه  براین است 

نیستند.
وقتی به یک یهودی یا یک سفید پوست یا یک اروپایی تعدی می شود این 
که از سوی همگان محکوم شده و صغیر  گردد  تجاوز به عنوان یک جرم تلقی می 
کنند. اما وقتی خون یک عرب یا مسلمان آفریقایی  کبیر عالم آن را تقبیح می  و 
کند. با  کند یا حتی شرم دارد به آن توجه  کسی به آن توجه نمی  ریخته می شود 
که در نتیجه ملت های تحت ستم  گونه ای برخورد می شود  گونه حوادث به  این 

کنند آنها شهروندان درجه دو یا سه به شمار می روند.   احساس می 
که توهین  5- به نظر می رسد باید یک قانون بین المللی وجود داشته باشد 
که بین  کند. این امید وجود دارد  به ادیان و مقدسات همه مذاهب را جرم تلقی 
همه بشریت در حقوق و تکالیف مساوات برقرار باشد. باید بشریت از دیدگاه های 

متکبرانه و خود برتر بین یا توهین و تحقیر نسبت به دیگران رهایی یابد
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مالیــات  پرداخــت  از  می تواننــد  چگونــه  عبــادی  مکان هایــی  دیگــر  یــا  کلیســا 
معــاف شــوند و توجیــه حقوقــی آن چــه می توانــد باشــد؟ چنــد روز پیــش در 
کــن مربــوط بــه اقلیت هــا  ایــران بنابــر مصوبــه ای مســاجد و مــدارس علمیــه و اما
گاز معــاف شــدند. اینکــه چــه دغدغــه و  از پرداخــت هزینــه بهــای آب، بــرق و 
توجیهــی بــرای معــاف شــدن ایــن بخش هــا در نظــر بــوده بــا مقایســه توجیهــات 
کشــورهای دیگــر، جــای ارزیابــی  ــا عــدم حــذف مالیــات و ماننــد آن در  حــذف ی

و داوری دارد

آیا کلیساها در 
امریکا و اروپا مالیات می دهند؟

احمدرضا عبادی

روم،  امپراطور  زمان  به  مالیات  پرداخت  از  کلیساها  قانونی  معافیت  نخستین 
آیین مسیحیت در حدود سال ۳۱۲  از پذیرش  که پس  باز می گردد  کنستانتین 

کرد.1 کلیساها را طبق دستوری از پرداخت هرگونه مالیات معاف  میالدی 
دو  دارای  بوده  مناقشه  مورد  غرب  در  دیرباز  از  که  کلیسا«  »مالیات  عبارت   

کاماًل متضاد است: معنای 
گرفته شود؛ کلیساها  که باید از   ۱. آن بخش از مالیات 
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کلیساها اختصاص یابد. مناقشه بر سر  که باید به اداره   ۲. آن بخش از مالیات 
که به اذهان متبادرتر است همواره بر محور این پرسش استوار بوده  معنای اول 
کلیساها باید از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف باشند یا خیر، و  که آیا 
که آیا باید  که معنایی دورتر از ذهن دارد، این است  مناقشه بر روی معنای دوم 
کلیساها اختصاص یابد  گرفته می شود به اداره امور  که از مردم  بخشی از مالیاتی 
یا خیر؟ مناقشه نخست در امریکا پرسابقه تر است و مناقشه دوم در اروپا بیشتر 
کشور به طور  کن عبادی در امریکا از زمان تأسیس این  مورد بحث بوده است. اما
از سال ۱۸۹۴  اما به طور رسمی  بوده اند2  از پرداخت مالیات معاف  غیر رسمی 
کنگره از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند3 و در حال حاضر نیز  با تصویب 
پرداخت  از  عبادی  کن  اما کلمبیا  منطقه  انضمام  به  امریکا  ایالت های  تمام  در 

مالیات بر دارایی معاف هستند.4
در  هستند.)5(  مالیات  از  کسر  قابل  نیز  کن  اما این  به  مردمی  کمک های 
معاف  مالیات  تخصیص  از  کلیساها  دارایی های  نیز  وسطی  قرون  انگلستان 
کلیسا بوده است.)6( قانون  بودند؛ چون برخی از مسئولیت های حکومت برعهده 
که  کن عبادی در امریکا برگرفته از قانون مصارف خیریه بریتانیاست  معافیت اما
جمهور  رئیس  سه  نوزدهم  قرن  در  رسید.)7(  تصویب  به  میالدی   ۱۶۰۱ سال  در 
کردند:  جیمز مدیسون، جیمز  کن عبادی اعتراض  امریکا به معافیت مالیاتی اما
کلیساها با اصالحیه ای در  گرنت.)8( در سال ۱۹۵۴ نیز  گارفیلد و اولیسس. اس. 
که از سوی سناتور لیندن جانسن ارائه شد از شرکت  قانون درآمد داخلی امریکا 
در رقابت های سیاسی منع شدند،)9( هرچند در عمل این اتفاق صورت نگرفت.

 در اروپا مناقشه بیشتر بر سر اختصاص یا عدم اختصاص بخشی از درآمدهای 
کلیساها بوده است.  مالیاتی دولت ها برای اداره 

مالیات  است.  بوده  پررنگتر  مناقشه  این  زبان  آلمانی  کشورهای  و  آلمان  در 
گرفته می شود. این  کلیسا  که از اعضای )پیروان( هر  کلیسا در اروپا مالیاتی است 
ایسلند،  کرواسی، دانمارک، فنالند،  اتریش،  آلمان،  کشورهایی چون  قانون در 
کاتولیک ها ملزم به  ایتالیا، سوئد و سوئیس اجرا می شود. به طور مثال در اتریش 

کلیسا هستند. پرداخت مالیات 
 این قانون را هیتلر در سال ۱۹۳۹بنا نهاد. پس از جنگ جهانی دوم این قانون 
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سیاسی  قدرت های  از  را  خود  استقالل  درآمد  این  محل  از  کلیسا  تا  ماند  ثابت 
 ۸ معادل  پروتستان  چه  و  کاتولیک  چه  کلیسارو  افراد  آلمان  در  کند.)10(  حفظ 
عضو  که  کلیسایی  و  مؤسسه  هر  به  باید  را  خود  درآمد  بر  مالیات  درصد   ۹ الی 
پرداخت  صرف  تنها  باید  قانونًا  نیز  مالیات ها  این  دهند.)11(  تحویل  هستند  آن 
توجیهات  شود.  آنها  کارکنان  حقوق  و  عبادی  کن  اما نگهداری  هزینه های 
کلیساها  کلیساها در مجموع، اخذ مالیات از  مخالفان و موافقان اخذ مالیات از 
که  کن عبادی همواره صف طویلی از مخالفان و موافقان داشته است  و سایر اما

هر یک دالیل و احتجاجات خود را دارند.

ح زیر است: کن عبادی به شر  توجیهات مخالفان اخذ مالیات از اما
 ۱. این معافیت مالیاتی سبب حفظ اصل جدایی دین از سیاست می شود؛

که مقدمات  را به دنبال دارد  کن و مؤسسات تبعاتی  از این اما ۲. اخذ مالیات 
کن خدمات  اما و  این مؤسسات  فراهم می سازد؛ ۳.  را  بر دین  سلطه حکومت 
که در صورت اخذ  انجام می دهند  فراوانی نظیر اطعام و اسکان فقرا  اجتماعی 

مالیات از انجام آنها باز می مانند.
کن و مؤسسات مذهبی در توجیه این موضع   اما موافقان اخذ مالیات از اما
کن مذهبی از مالیات نه تنها در  کردن اما خود چنین دلیل می آورند: ۱. معاف 
که این معافیت  راستای جدایی دین از سیاست نیست بلکه مؤید آن است؛ چرا 

در واقع نوعی حمایت مالی از آنهاست؛
کسری  کن از مالیات، جبران این بخش از  کردن این اما  ۲. در صورت معاف 
که شاید همه مردم از  درآمد دولت از محل مالیات بر عهده مردم است در حالی 

که مؤسسات مذکور به آن وابسته اند نباشند؛  اعضای آن مذهبی 
بر  و  ندارد  دنبال  به  سودی  دولت  برای  مؤسسات  این  مالیاتی  معافیت   .۳
هزینه ای  نیست  آن  در  انتفاعی  که  اموری  برای  نمی تواند  دولت  قانون  اساس 

تخصیص دهد؛ 
کشیشان دارای سطح زندگی بسیار مرفه و اشرافی  ۴. بسیاری از روحانیان و 
که  هستند و برای دادن مالیات استحقاق بیشتری دارند تا مردم عادی جامعه 

مالیات آنان به مصرف چنین تجمالتی می رسد
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کار  کنون سرشماری دقیقی نشده است و شاید هم این  در عربستان سعودی تا
کشور را حدود ده میلیون نفر تخمین می زنند  ممکن نباشد.1 تعداد سکنه این 
کشورهای همسایه ییالق و  که غالبًا در صحاری نجد و حجاز و احساء و بیابانهای 
قشالق می کنند. مساحت قلمرو سعودیان تقریبًا یک میلیون و هفتصد و پنجاه 
الخالی3 و  َرْبع  و  نفود2  ریگزارهای  را  آن  از دو سوم  که بیش  کیلومتر مربع است 
گرفته است و رودخانه قابل ذکر  کوهستانهای خشک فرا ع و  صحراهای لم یزر
از  از نیمی  کلی آب و هوای مساعد ندارد. بیش  کافی و رطوبت و بطور  باران  و 
کشور صحرانشین و دامدارند و زیر چادر به سر می برند و پیوسته در  سکنه این 
کی سعودی هنوز مشخص نشده و به  کوچکند. قسمتهایی از مرزهای خا حال 

کشورهای همسایه می پیوندد. صحاری 
خ و از جنوب به  کشور از شمال به اردن و عراق و از مشرق به دریای سر  این 

مـــــقـــدمـــــــه

خـــــاندان آل سعــــود و 
عــــربستــــان سعــــودی
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کشورهای یمن و حضرموت و مسقط و عمان و از  خلیج عدن و اقیانوس هند و 
مشرق به خلیج فارس و دریای عمان و امارات و قطر و بحرین و شارجه )شارقه( 
منتهی  عراق  و  کویت  و  القوین  و  ُفَجیره  و  الخیمه  رأس  و  عجمان  و  ابوظبی  و 

می شود.
 عربستان در طول تاریخ و تا دهه سوم قرن بیستم به دلیل خوی بیابانگردی 
و غیر متمدن بودن هرگز روی امن و آسایش ندیده و هیچ وقت همه قبایل و 
اراضی آن، زیر سلطه یک حکومت درنیامده بود.در روزگار امروز نیز غیر مستقیم 
با  را  خود  دشمنی  پیوسته  و  است  جهان  استعمارگر  قدرهای  امر  و  تاثیر  تحت 
کرده است. شیوخ عشایر عرب در صدر اسالم و در عهد خلفای  ایرانیان حفظ 
گاهی به اسم با سلطان و خلیفه بیعت  اموی و عباسی و خواندگاران عثمانی فقط 
نمی آوردند.  فرو  اسالم  قوانین  حتی  قانون  هیچ  به  سر  عمل  در  اّما  می کردند، 
و  امن  و  درآمدند  حکومت  یک  سلطه  زیر  عرب  قبایل  تمامی  که  بار  نخستین 
کنده شبیه جزیره به هم  گشت و مناطق پرا نظام در صحاری عربستان مستقر 

پیوست، در عهد دولت عبدالعزیز ابن سعود4 در نیم قرن اخیر بود.
و  َعسیر  تهامه،  احساء،  حجاز،  نجد،  چون  استانهایی  به  عربستان  امروزه   
به وسیله  اقلیم همه  و  که علی رغم اختالف منطقه  نجران... تقسیم می شود 
حکمران سعودی اداره می شود. نجد قلب صحرا و موطن آل سعود و منشأ فرقه 
که در نیمه  ر واقع است  وهابی حنبلی است. در شمال نجد، منطقه جبل َشّمَ
تاز آل رشید بوده است.  دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میدان تاخت و 
واقع  نجد  اراضی  و  ه  ذوالُرّمَ وادی  و  قصیم  ناحیه  ر،  َشّمَ جبل  شرقی  جنوب  در 
ه و ُبَرْیَده، موطن آل سعود و منشأ فرقه وهابی در  است. شهرهای ُعَنْیَزه و ِدْرِعّیَ
عه در جنوب شرقی قصیم5 می باشد.  نجد است. شهرستان ُسَدْیر و شهر َمجّمَ
شده اند.  بنا  ُطَوْیق  جبال  شعاب  و  وادیها  و  واحه ها  در  عمومًا  نجد  آبادیهای 
در  دو  هر  عربستان  پایتخت  ریاض  شهر  و  َمْحِمل  وادی  جنب  در  َوْشم  ناحیه 
گاهی استان غربی عربستان می نامند و شهرهای  ناحیه عاِرض واقعند. حجاز را 
ه و طایف از بالد حجاز به شمار می روند. شهر نظامی 

َ
مکه و مدینه و َیْنُبع و جّد

که  ْبها  خ است. اَ جیزان ـ جازان ـ در ناحیه عسیر در تهامه و در ساحل دریای سر



  زاد
کتــاب مــاه

118

 استعمار انگلیس در جزیرة العرب

سالهای اول قرن بیستم، دوران اوج سیاست استعماری و فعالّیتهای اقتصادی 
سریع  پیشرفت  خطر  بود.  فارس  خلیج  و  خاورمیانه  در  انگلستان  ژئوپلیتیک  و 
را به خطر  تا عراق و خلیج فارس پیش آمده بود و راه هند  که  آلمان در منطقه 
می انداخت، دولت انگلیس را بر آن داشت تا از سویی داردانل و باب الَمْنَدب و 
کنترل خود درآورد و از سوی دیگر قدرت  سایر تنگه ها و معابر و بنادر راه هند را در 
خویش را در خلیج فارس و دریای عمان تثبیت و بی رقیب و دولتهای منطقه را 
کرزن« نایب السلطنه انگلیس )در  فرمانبردار خویش سازد. در همین مسیر »لرد 
کویت و سایر  مستعمرات هند( به سال 1903/1321 به خلیج فارس آمد و شیخ 
کنار خلیج را تحت الحمایه دولت متبوع خود ساخت و راه دریایی خلیج  مشایخ 

فارس و دریای عمان را بر روی آلمان و سایر دول اروپایی بست.7
فرانسه  با  را  خود  اختالفات  شتاب  با   1904/1322 سال  در  انگلیس  دولت   
تشکیل  آلمان  با  رویارویی  برای  اتحادیه ای  دولت،  دو  آن  با  و  کرد  رفع  روس  و 
داد. در سال 1907/1325 روس و انگلیس برای بریدن پای آلمان از خاورمیانه و 
خلیج فارس، طبق معاهده ای مناطق نفوذ و فعالیت خود را در ایران و سایر بالد 

َعِسیر خاص، می باشد و شهر  ناحیه  ارتفاع دارد مرکز  از سط دریا  پا  هشت هزار 
ْحساِء و قطیف و َظْهران6 و ُخَبر و َدّمام 

َ
تاریخی نجران در مرز یمن واقع است. ا

نفت  مذهبند.  شیعی  آنها  سکنه  کثریت  ا و  دارند  قرار  فارس  خلیج  ساحل  در 
عربستان از این منطقه استخراج می شود و عمدتًا از بندر نفتی »رأس الَتنوره« و 

از خلیج فارس صادر می گردد.
اسم  به  یا  باستانی  نامهای  به  غالبًا  عربستان  اراضی  و  استانها  و  شهرها   
تقسیمات حدود مشخصی  این  کنند خوانده می شود.  آنها سا که در  عشایری 
کشور  کوچند و نسبت جمعیت این  که اهالی آنها مرتبًا در حال  ندارند بخصوص 
کشاورزی و  کشور  کمتر است. در این  با مساحت آن از پنج نفر در هر میل مربع 
صنعت عمده ای ـ غیر از نفت ـ وجود ندارد و فقط یک ُعشر از مجموع اراضی آن 

قابل زراعت می باشد
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 مبانی سلطنت آل سعود

ملقب  و  ابن سعود9  به  بن عبدالرحمان معروف  عبدالعزیز  در سال 1902/1320 
شد  موفق  مانند  اسطوره  اقدامی  با  خود  سالگی  بیست  در  صحرا10  شاهین  به 
که  کند و سلطنت عربستان سعودی را بنیان نهد. مبانی دولتی  ریاض را تصّرف 
کرد ـ و پیشینه آن به قرن هجدهم میالدی می پیوندد ـ بر شمشیر  وی تأسیس 
متعصب  روحانی  یک  بود.11  وهابی  حنبلی  مذهب  ترویج  او  حکومت  محمل  و 
واپسگرا و ضد شیعی نجدی به نام شیخ محمد بن عبدالوهاب در اواسط قرن 
هجدهم موفق شد تحصیالت »سلفی«12 و نظرات نوظهور خود را در نجد ترویج 
ه را مرید و طرفدار خود سازد. در سال 1744/1157 بین این  کند و امیر شهر ِدِرعّیَ
که به موجب  عالم نجدی و امیر محمد ابن سعود،13 امیر ِدرعیه پیمانی بسته شد 
و  شیخ  از  اطاعت  و  پشتیبانی  خویش  اعقاب  و  خود  سوی  از  سعودی  امیر  آن، 

کردند. دولت انگلیس برای تأسیس پایگاه مطمئنی در منطقه،  منطقه قسمت 
کلنل لورنس فریب داد و به فکر  از طرفی شریف حسین پادشاه حجاز را به وسیله 
تاسیس دولت متحد اسالمی و اتحاد اسالم و عرب انداخت و از طرف دیگر دفتر 
اتحاد اسالم »پان اسالمیزم« را در لندن تأسیس نمود و سر رشته ارتباط سران و 
که بعدها  گرفت. ـ همان دفتری  کشورهای مسلمان را در دست خود  دولتمردان 
ق َتُسْد =  کردند ـ بنا به اصل »َفّرِ کار پیدا  بیشتر منادیان وحدت اسالم باآن سرو 
کرد  تفرقه بینداز تا در مقام ریاست باقی بمانی« دنیای اسالم را تجزیه و تضعیف 
و به بهانه های ناسیونالیستی، آنها را به جان هم انداخت و دولتمردان مسلمان 
او سرسختی نشان داد، جنگ  برابر  آلمان در  که  گرفت. بعد هم  را زیر بال خود 
کار آمدن  که حاصل آن شکست آلمان و عثمانی و روی  جهانی را به راه انداخت 
مآاًل  و  عربی...  قومیت  تقویت  و  نژادپرست  احزاب  و  دست نشانده  دولتهای 
کس  ِگرُتورد بل منشی سرپرسی کا سیادت انگلستان بر خاورمیانه عربی بود. خانم 
که به پدرش نوشته سیاست بریتانیا  کمیسر عالی انگلیس در بغداد، ضمن نامه ای 
که شاه  کرده است: »پدر، از بس  را در خاورمیانه ضمن یک جمله چنین خالصه 

ساختم خسته شدم!«)8(



  زاد
کتــاب مــاه

120

که خود و  کرد  گرفت و شیخ نیز قبول  اعقاب او و سایر علمای وهابی را برعهده 
اوالد و پیروانش پیوسته راهنما و مدافع و یاور امیر سعودی باشند و تمام نیرو 
که  کار برند. این همان پیمان است  و نفوذ خود را در حمایت از آن خاندان به 
عبدالعزیز و سایر ملوک سعودی و نیز مشایخ آل شیخ پیوسته محترم شمرده اند. 
و عهده دار  امروز حامی جدی سلطنت سعودی  تا  فرزندانش  و  ابن عبدالوهاب 
امور شرعی و فرهنگی و قانونی و قضائی بوده اند و شاهان سعودی پیوسته فرمان 
پذیر ایشان بوده و به حکم و فتوای شورای دینی وهابی به شاهی می رسند یا از 

سلطنت ـ چنانکه درباره سعود بن عبدالعزیز عمل شد ـ خلع می گردند.

 شیخ محمد بن عبدالوهاب )1115 ـ 1073/1206 ـ 1792(

ابن  به  مکّنی  تمیمی  نجدی  علی  بن  سلیمان  بن  عبدالوهاب  بن  محمد   
نزدیک  ـ  ُعَیْیَنه  نام  به  شهرکی  در  نجد  تاریخ  ادوار  تاریکترین  در  عبدالوهاب، 
حنبلی  مذهبی  فرقه  یک  بنیانگذار  او  شد.  متولد  علم  اهل  خانواده  در  ـ  ریاض 
که مخالفانش پیروان او را ُمَدّیِنه ـ یعنی دین سازان ـ یا وهابّیه خواندند ولی  است 
گذاشت. پدرش  را اهل توحید و موحدین  نام هم مسلکان خویش  خود شیخ 
امور شرعی و قضایی و تدریس  نیکنام بود و در عیینه  شیخ عبدالوهاب عالمی 
که  گرفت و محّمد  را برعهده داشت. او شخصًا تعلیم و تربیت محّمد را زیر نظر 
که تمامی قرآن و بسیاری  هوش و استعداد بسیار داشت هنوز ده ساله نشده بود 
کرد و وقتی بیست ساله شد تمامی علوم شرعی  از بر  را  از احادیث صحاح سته 
و  به محیط وحشی  بود. در آن موقع توجهش  گرفته  فرا را  رایج در نجد  ادبی  و 
عقاید جاهلی و بدوی اعراب درنده خوی خونخوار ُعینیه و سایر بالد نجد جلب 
نوع  پست ترین  و  دور  به  ازاسالم  حجاز  عراب  معتقدات  که  گردید  معتقد  و  شد 
بت پرستی و خرافه گرایی است. پس تصمیم جّدی به مبارزه مسّلحانه و بی امان 
گرفت. او ساختن بقعه وگبند بر  کارهای رایج در بالد اسالمی  با بعضی رسوم و 
گچ کاری و سنگ انداختن بر قبور و ایستادن و زیارت خواندن  گرفتن و  مزارات و پا 
ـ و استعمال  ـ غیر از سفر مکه و مدینه و بیت المقد14  در مقابر و سفرهای زیارتی 
که به  کلی هر رسم و عادتی  دخانیات و سینه زنی و قمه زنی و زنجیرزنی... و بطور 
تشخیص وی در عهد رسول اهلل و سلف صالح نبوده، بدعت و حرام و مرتکب آن 
که برای محو این عادات و رسوم باید شمشیر  را واجب القتل دانست و فتوا داد 
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کرد. به همین روی او از دشمنان سرسخت شیعیان به  گرفت و جهاد  به دست 
حساب می آمد.

که شیخ  برادر شیخ محمد  از جمله  ـ  نجد  و علمای  و شیوخ  قبایل  رؤسای   
که  کردند  کار را چنان بر او تنگ  سلیمان نام داشت ـ با او به مخالفت پرداختند و 
کند و به »ُحَرْیِمالء« برود )1726/1139( ولی در  مجبور شد زادگاه خویش را ترک 
کند. در مّکه  گزیر شد به حجاز سفر  گوش به حرف او نداد و نا کسی  حریمالء هم 
کرد و در مدینه چندی در حوزه درس عبداهلل  حج را به سّنت حنابله سلفی ادا 
بن ابراهیم بن سیف نجدی و محمد حیات ِسْندی حضور می یافت. بعد از راه 
که سخنان شیخ را مخالف  شام به نجد بازآمد و سپس به بصره رفت. بصریان 
معتقدات خود دیدند، بر او شوریدند و او را مجبور ساختند با پای برهنه و شکم 
گر مردی به نام ابوُحَمْیدان به داد او نرسیده و بر  گیرد. ا گرسنه راه صحرا در پیش 
خر خود سوارش نکرده بود در بیابان تلف می شد. بعد به ایران آمد و چندی در 
گرچه در ایران و عراق  کربال و نجف رفت.  اصفهان به تحصیل ادامه داد. سپس به 
زمینه مساعدی برای قبول دعوت وهابی نیافت اّما دیدن پاره ای رسوم مذهبی، 
که در پیش داشت استوارتر ساخت. مورخان نجدی چیزی از سفر  او را در پیکاری 
گویند وی از بصره به زبیر و احسا و از آنجا  ابن عبدالوهاب به ایران ننوشته اند و 
به حریمالء بازگشت.15 اما علمای اسالم در حریمالء درصدد قتل وی برآمدند و 
گریخته و به ُعَیْیَنه پناه برد. در عیینه بخت به او روی آورد و عثمان  محمد ناچار 
بن َحَمد بن َمْعَمر امیر آن شهر او را در خانه خود پذیرفته خواهرش را به همسری 
ـ نه سالگی سر بر  وی داد و او پس از سالها رنج و مجاهده در عمر سی و هشت 
گردید. اتفاقًا همسرش نیز  بالین آسایش نهاده صاحب خانه و خانواده و پشتیبان 

کرد. کمک بسیار  کارآمد بود و به شوهرش  زنی باهوش و 
او  دعوت  به  جمعی  و  کرد  آشکار  را  خود  مذهب  عیینه  در  گر  افراط  شیخ   
ج  کرد هرکس از مذهب حنبلی سلفی پیروی نکند از اسالم خار درآمدند. او اعالن 
و واجب القتل است. نخستین اقدام او آن بود که به دستیاری پیروانش درختهای 
بن  زید  بقعه  بعد  سوخت.  و  کند  می بستند  دخیل  آنها  بر  زنان  که  را  مقدسی 
کذاب شهید شده  که در جنگ با مسلمیه  الخطاب16 ـ برادر عمر بن الخطاب ـ را 
که  کرد  گناه زنا اعتراف  کرد. زن شوهرداری هم نزد شیخ به  و زیارتگاه بود ویران 
کرد و خود به تدریس  به حکم وی سنگسار شد. او در عیینه حوزه درس فقه دایر 
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که دعوت شیخ را در حال پیشرفت  پرداخت... علمای عیینه و سایر بالد نجد 
دیدند نامه هایی به سلیمان بن محمد امیر احساء نوشته خطر روزافزون وهابیان 
که از  کردند. سلیمان نامه ای به امیر عیینه ـ  گوشزد و رفع این غائله را تقاضا  را 
امیر احساء مدد مالی می گرفت ـ نوشته دستور تبعید شیخ و قتل او را در صورت 
کرد. محمد بن عبدالوهاب وقتی از این دستور خبر یافت و دانست  مقاومت صادر 
گریخت و  کاری از دست برادر همسرش ساخته نیست ناچار به درعیه  که دیگر 
که آن شهر موطن و مدفن او باشد و در آنجا سنگ بنای دولت سعودی  مقدر بود 
سلطنت  بنیان گذار  ـ  سعود  بن  محمد  درعیه  امیر   )1744/1157( بگذارد  کار  را 
سعودیـ  وجود شیخ را وسیله مناسبی برای دست اندازی به شهرهای همسایه و 
امتداد قدرت در نجد یافت. او به دیدار شیخ رفت و به تشویق همسرش )موضی( 
مبّلغ مذهب  و  پیوسته حامی  و جانشینانش  که خود  کرد  منعقد  او  با  پیمانی 
که هرگز دست از یاری و  وهابی باشند. شیخ نیز از سوی خود و اعقابش قول داد 
پشتیبانی سعودیان برندارند. ابن عبدالوهاب بعد از امضای این پیمان تا نزدیک 
که زنده بود در درعّیه ماند و در آنجا خط و قواعد خروج هول انگیز وهابی  نیم قرن 
کرد. در چارچوب مسلک ابداعی خود پایه های سلطنت سعودی را  را مشخص 
محکم ساخت و به تأیید محمد بن سعود و بعد از او پسرش عبدالعزیز و سپس 
کشتار مخالفان برانگیخت  گماشت و آنان را به جنگ و  سعود بن عبدالعزیز همت 
و موجب پرشدن خزانه سعودی و وسعت قلمرو سعودیان در نجد و حجاز و عراق 
گردید. خود شیخ در بیشتر جنگهای وهابیان  و خلیج فارس و سایر بالد عرب 
که هیبت وهابیان سراسر عربستان  سالح در دست شرکت می کرد او هنوز زنده بود 
ج یا قرامطه  که مانند خوار گرفته بود. و پیروان بی ترّحم خود را ـ  و خاورمیانه را فرا
کوچکترین نشانی از مهر و شفقت نداشتند ـ »االخوان«  یا پیروان صاحب الزنج 
یا »ِاخواُن َمن اَطاع اهلل«17 می نامید و موفق شد از راهزنان نجدی دستجاتی با 
که توانستند مسیر تاریخ را در عربستان  انضباط و جنگاورانی وحشت آفرین بسازد 
تغییر دهند. او روز آخر ذی قعده سال 1792/1206 بعد از عمری دراز، بیش از نود 
ک سپرده شد، بدون اینکه بر  کرد و همانجا به خا و یک سال،18 در درعیه فوت 

قبرش بقعه ای بسازند یا امروز مکان دفن او معلوم باشد.
که مشهورترین آنها به   تألیفات بسیاری از محمد بن عبدالوهاب برجای مانده 
کشف الشبهات، تفسیر سورة الفاتحة،  کتاب التوحید، رساله  عناوین ذیل است: 
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ه و دینه، المسائل  ْن ال ِاله اال اهلل، معرَفُة العبد رّبَ
َ
اصول االیمان، تفسیر شهادة ا

المسلمین،  نصیحة  االسالم،  فضل  الجاهلیة،  اهل  رسول اهلل  فیها  خالف  التی 
المستفید،  مفید  المنکر،  عن  النهِی  و  بالمعروف  األُمر  الطّیبة،  الکلمة  معنی 
کتاب الکبائر...که همه به  مجموعة الخطب، رسالٌة فی اّن التقید جایز الواجٌب، 
چاپ رسیده و جملگی در اثبات مذهب حنبلی َسلفی است. اوالد شیخ ـ معروف 
به آل الشیخ ـ پیوسته مورد احترام شاهان سعودی بوده و سمت مفتی بزرگ و 
کم دادرسی را برعهده دارند.  وزیر فرهنگ و آموزش و رئیس دانشگاه و قاضی محا
دعوت وهابی و چگونگی انتشار و آثار آن از زمان حیات شیخ تا امروز پیوسته از 
مسائل بحث انگیز دنیای اسالم بوده است. پیروانش او را پیشوای انقالب فکری 
مسمانان و راه گشای مصلحانی چون شهاب الدین آلوسی و سید جمال الدین 
خیرالدین  و  شامی  قاسمی  جمال الدین  و  مصری  عبده  محمد  شیخ  و  افغانی 
محمد  شیخ  و  هندی  علی  امیر  و  هندی  بهوپالی  حسن خان  صدیق  و  تونسی 
أبواألعلی مودودی الهوری19... می دانند ولی سایر مسلمانان،  اقبال الهوری و 
می ورزند،  مخالفت  آن  مؤسس  و  عقیدت  این  با  بشّدت  شیعیان،  بخصوص 
کردند  کربال را قتل عام و ویران  بخصوص بعد از آنکه وهابیان به سال 1898/1316 
کینه  کشیدند.  و حرم مطهر حسین بن علی ـ ع ـ و عباس بن علی ـ ع ـ را به آتش 
کتابهای بسیار در رّد و طعن بر فرقه وهابّیه  مسلمانان نسبت به آنان شدت یافته 
الی  کتاب »الذریعة  آقا بزرگ تهرانی در  به رشته تحریر درآورده اند. مرحوم شیخ 

ح ذیل نام برده است: تصانیف الشیعه«20 برخی از این رّده ها را به شر
 1 ـ االوراق البغدادیه، تألیف شیخ ابراهیم راوی عراقی.

تألیف  الخوارق،  و  والکرامات  التوسل  منکری  علی  الّرد  فی  الصادق  الفجر  ـ   2  
جمیل صدقی زهاوی شاعر معاصر عراقی.

 3 ـ دلیل واقعی.
 4 ـ صلح اخوان، تألیف شیخ داوود نقشبندی بغدادی.

 5 ـ المنحة الوهبّیه.
لهّیه، تألیف شیخ سلیمان بن عبدالوهاب برادر شیخ محمد  ـ الصواعق اإل  6 

بن عبدالوهاب...
 اینها رّدّیه های علمای اهل سنت است. اما بعضی رّدّیه های علمای شیعه به 

این شرح است:
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آل سعود از اعقاب ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان و از بنی بکر بن وائل و بنی 
در  ُسعود  بن  ایشان محمد  اعالی  بشمار می روند. چون جّد  ابن شیبان  ُذْهل 
آنان  کرد  را تأسیس  این طایفه  ابن عبدالوهاب حکومت  تعالیم  بنیاد  بر  درعّیه 
بن  ُمقّرن  بن  سعود  آورده اند:  چنین  را  سعود  نسبت  خواندند.  ُسعود«  »آل  را 

َمْرخان بن ابراهیم بن موسی بن ربیعة بن مانع مریدی.22
طایف  توابع  از  ُدروع  قصبه  در  و  بود  وائل  بن  بکر  قبیله  مشایخ  از  مانع23   

 آل سعــــــود

 7 ـ اآلیات البّینات.
 8 ـ البراهین الجلّیه فی دفع شبهات الوهابّیه، تألیف سید حسین قزوینی.

 9 ـ المشاهد المشّرفة و الوهابیون، تألیف شیخ محمد علی بن محمد جعفر.
کاشف الغطاء.  10 ـ منهج الّرّشاد، تالیف شیخ جعفر 

کشف الشبهات ابن  کتاب   11 ـ الهادی، تألیف محمد بن حسین فارسی در رّد 
کافر شمرده است. کتاب  که غیر از پیروان خود را در آن  عبدالوهاب 

 12 ـ الرّد علی الوهابّیه، تألیف شیخ محمد جواد بالغی.
 13 ـ الّرد علی الوهابّیة، تألیف میرزا محمد علی اردوبادی.
 14 ـ الّرّد علی الوهابّیة، تألیف سید محمود لواسانی عصار.

 15 ـ الرد علی الوهابّیة، تالیف شیخ مهدی اصفهانی.
کاشف الغطاء.  16 ـ الرّد علی الوهابّیة، تألیف شیخ هادی 

کشف اإلرتیاب فی اشیاع محمد بن عبدالوّهاب، تألیف سید محسن امین   17ـ  
عاملی.)21(

کتاب با عنوان »الصراع بین االسالم   شیخ عبداهلل قصیمی بغدادی رّدی بر این 
که آن هم در مصر به چاپ رسیده است. والوثنیة« نوشته 

و  معاجم  و  الذریعة  مجلدات  به  باید  کتابها  این  درباره  اطالع  مزید  برای   
کرد و جهت اطالع از تفصیل عقاید ابن  فهارس مطبوعات عربی و فارسی مراجعه 
که در ذیل این  کتابهایی  عبدالوهاب و داوری در ماهّیت و ارزش و آثار آن، مطالعه 

مقاله صورت داده شده سودمند است
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امیر  که  ع  ِدْر ابن  خود  عم  پسر  دعوت  به   1446/850 سال  به  او  می زیست. 
منفوحه24 و حجر الیمامه25 و َجْزعه، در نجد بود نزد وی رفت و واحه الُمَلْیِبید و 
کشاورزی پرداخت. اّما مانع و پسرش به شیوه  گرفته به  ه را از او به تیول  الُغَضّیَ
گاهگاه به قبایل همسایه  سایر مشایخ عرب خوی جنگجویی و تجاوز داشتند و 
گذراند  تیغ  دم  از  را  قبیله  آن  مردان  تاخته  یزید  آل  به  ربیعه  می بردند.  حمله 
راهزنان  از  نام داشت  که موسی  او هم  پسر  کرد.  را تصاحب  اموالشان  و  زنان  و 
نجد  در  غارتگر  دسته ای  صورت  به  سعود  آل  او،  عهد  در  و  بود  نجد  معروف 
که اّولی سردودمان  ن داشت  شناخته شدند. ابراهیم دو پسر به نام َوْطبان و ُمَقّرِ
که  کن زبیر نزدیک بصره ـ بود و دّومی جّد اعالی آل سعود است  آل وطبان ـ سا
کان او تفصیلی در تاریخ باقی  در نجد به سلطنت رسیدند. از احوال ُمقّرن و نیا
نمانده است. همین قدر می دانیم، سعود پسر مقرن نخستین فرد معروف این 
که اخوال او بودند  که در درعّیه به امارت رسید. وی بر آل َمْعَمر  خاندان است 
کرد و آل َمْعَمر را به ُعَیْیَنه متواری ساخت و خود  تاخته اهالی درعیه را قتل عام 
در آن شهر به امارت نشست. او در سال 1727/1140 در درعیه درگذشت و پسرش 

محّمد حکمران آن شهر شد.

 محمد بن سعود )1140 ـ 1179 ه . ق.(

گذشت، محمد بن عبدالوهاب وقتی نتوانست در عیینه بماند به  که   چنان 
ُسَوْیِلم نام  که عبداهلل بن  گردانش  از شا آنجا به خانه یکی  درعیه رفت. وی در 
گرفتند. محمد بن سعود  گردان و مریدانش دور او را  داشت وارد شد و سایر شا
به دیدار  کرده  استفاده  از فرصت  ُموِضی همسرش  و  ِثْنیان  برادرش  تشویق  به 
از آن پس شیخ محمد مجال پیدا  کرد.  اتحاد منعقد  او پیمان  با  و  شیخ رفت 
بر  را  وهابی  دولت  و  کند  عملی  بود  کشیده  سر  در  سالها  که  را  نقشه هایی  کرد 
پایه ای استوار تأسیس نماید. محّمد به اشارت شیخ و ارشاد او ارتشی مجذوب 
کرد.  و خونریز از اعراب تشکیل داده شروع به دست اندازی و غارت قبایل نجد 
»ُعَرْیعر« امیر احساء و حسن بن هبة اهلل امیر نجران، در سال 1765/1178 برای 
رفع غائله وهابیان بر درعّیه تاختند. لیکن محمد بن سعود به تدبیر شیخ این 
امیر  با  و  کرد  خویش  شهر  به  بازگشت  از  گزیر  نا را  احساء  امیر  کرد.  دفع  را  خطر 
نجران پیمان صلح منعقد نمود. دهام بن َدَواس، امیر ریاض دشمن سرسخت 
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که سالها ادامه  کرده بود  شیخ از سال 1747/1160 حمالت خود را به درعّیه آغاز 
کشتار بسیار از طرفین شد. امیران ُحَرْیِمالء و َضرّیِه نیز هر وقت  داشت و موجب 
فرصت می یافتند بر درعّیه حمله می بردند. اّما محمد بن سعود مقاومت می کرد 
و ابن عبدالوهاب نیز در میدان جنگ حاضر می شد و روحّیه سربازان را تقویت 
می کرد. سرانجام محمد بن سعود در 1765/1179 بعد از بیست سال حکمرانی و 

جنگ درگذشت و جای خود را به پسرش عبدالعزیز سپرد.

عبدالعزیز بن محمد )1179 ـ 1218 ه . ق.(

و  امیر در این خاندان به قدرت   در مدت دویست ساله حکومت آل سعود دو 
مهابت و قساوت شهرت یافتند؛ یکی عبدالعزیز بن محمد بن سعود)26( و دیگری 
عبدالوهاب  بن  محمد  شیخ  پشتیبانی  به  اولی  عبدالرحمان.  بن  عبدالعزیز 

کرد. کشوری وسیع به تصرف آورد و دومی مملکت عربی سعودی را تأسیس 
 عبدالعزیز بن محمد به سال 1773/1185 بر عشایر متحد نجد تاخت و آنان 
را در قریه حایر27 شکست داد. بعد سپاهیان امیر ریاض را در سال 1773/1187 
کرد و پس از مرگ دهام شهر ریاض را به تصرف آورد. در 1776/1190 شهر  تار و مار 
گشود و سال بعد دو ناحیه مهم ُسَدْیر و َوْشم تسلیم او شدند.28 سپس  َثْرَمَده را 
کرد و بیشتر قبایل آن خطه  با امیر عیینه و سایر مشایخ نجد پیمان آشتی منعقد 
ج و تهامه و شهرهای مجمعه و حرمه  گراییدند. او اراضی خر به عقیدت وهابی 
کرد و در جنگ با غالب بن ُمساعد شریف مکه پیروزی با او بود.  و ُبَرْیَده را تصرف 
ر و حایل و قصیم بعد از قتل و غارت بسیار، آن نواحی را  در حمله به جبل َشّمَ
به تصرف آورد و با قتل عامهای بی رحمانه، اعراب سراسر عربستان را مرعوب و 

فرمانبردار خود ساخت.
دوام  سعودی  امارت  نه  نبود،  سعود  پسرش  و  عبدالعزیز  خویی  درنده  گر  ا  
غیر  مسلمان  هر  او  فرمان  به  می کرد.  پیدا  رواج  وهابی  مسلک  نه  و  می یافت 
بر وهابیان حالل  ناموسش  و  و مال  وهابی چه شیعی و چه سنی واجب القتل 
کشور سعودی از همین محلها، تأمین  کشف نفت هزینه ارتش و بودجه  بود. تا 
که موجب شهرت او در عربستان شد، فتح  می شد. از جمله فتوحات عبدالعزیز 
و رسوم  کرد  را ویران  ائّمه  قبور  و  که مشاهد متبرکه  بود  و مدینه و طایف  مکه 
خلیج  ساحلی  امارت  چند  و  بحرین  تصّرف  ساخت.  جاری  حجاز  در  را  وهابی 
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که همواره به آن استناد می کنند.  فارس سابقه ای برای آل سعود بوجود آورده 
که شیخ، در عمر نود و یک سالگی ـ و به قول »ابن  در اواخر امارت عبدالعزیز بود 

خ نجدی در نود و هشت سالگی درگذشت. ِبْشر« مور
که پسرش سعود به امر او و فتوای  کارهای ننگین عهد عبدالعزیز این بود   از 
شهر  آن  اهالی  و  کرد  حمله  کربال  به  ق.   . ه   1217 فروردین  در  وهابی  علمای 
مقدس را قتل عام نموده، حرم حسین بن علی ـ ع ـ و عباس بن علی ـ ع ـ را ویران 
که به بهانه دست اندازی اعراب شیعی خزاِعل  کشید. در این حمله  کرده به آتش 
از  آن  خیابانهای  و  شد  غارت  کاماًل  کربال  شهر  گرفت  صورت  نجدی  ُحجاج  به 
لباسشان  و  برهنه می کردند  را  کشتگان  اعراب وهابی  گردید.  انباشته  کشتگان 
نفیس  و جواهرات  کردند  توانستند  اهانتی  کربال هر  به مشاهد  را می ربودند.29 
که در خزانه  نذورات  و  گرانبها  اشیاء  و  نقره  و  و هر چه طال  و قندیلها  پرده ها  و 
به طرف نجد  کرده  بار  بر شتران  را  اشیاء غارتی  کردند. سپس  یغما  بود  حرمها 
کنند لیکن سیالب بهاری  بازگشتند. می خواستند نجف را نیز ویران و قتل عام 

راه را برایشان بست و ناچار به درعّیه بازگشتند.30
که به شیوه خود وهابیان از امیر سعودی انتقام بگیرد.   اّما یکی هم پیدا شد 
روزی عبدالعزیز هشتاد و سه ساله در مسجد طریف  تابستان 1218 /1803  در 
کسوت درویشان  گاه مردی در  در درعیه پیشاپیش نمازگزاران امامت می کرد. نا
کارد خود را تا دسته در پشت او فرو برد و او را به  کرد و  از پشت سر بر او حمله 
کربال بود31 و بدین طریق انتقام  که وی مردی شیعی از اهالی  گفتند  قتل آورد. 
گرفت. او از چندی پیش به صورت طالب علم به  خون ناحق همشهریان خود را 
درعیه آمده نزد مشایخ وهابی مشغول تحصیل بود. مردی آرام و سربراه می نمود 
و همه روزه برای نماز در مسجد می آمد و پشت سر عبدالعزیز نماز می گزارد تا آن 
را  برده سرش  آن مرد حمله  بر  را ساخت. وهابیان  او  کار  و  یافت  که مجال  روز 

بریدند و عبدالعزیز نیز بعد از ساعتی چند جان داد.
ح ذیل بود: َعِسیر و تهامه، حجاز،   متصرفات سعودی در عهد عبدالعزیز به شر
َوْشم،  ُمْحِمل  ج،  َخْر الّدواِسر،  وادی  بحرین،  و  زیاره  قطیف،  احساء،  ُعمان، 

ر، درعّیه، َمْجَمَعه، َمنیح، ِبیَشه، َرنّیه، ُترابه و... ُسَدْیر، َقِصیم، جبل َشّمَ
سعودیان  با  و  شناختند  را  سعودی  خاندان  انگلیسیها  عبدالعزیز  زمان  در   
کردند. »اولریخ ژاسپر زیتس«32 مستشرق آلمانی در همان  رابطه دوستی برقرار 
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 ارتش مصر در عربستان

کسی از بیم  هیبت وّهابیان تخت سالطین عرب را به لرزه درآورده بود. در آن اّیام 
هول  از  حجاز  پادشاه  غالب34  شریف  نداشت.  زیارت  و  حج  سفر  جرأت  کت  هال
که از سعود خورد )1221 ه .ق.(  جان تظاهر به وهابیگری می کرد و بعد از شکستی 
دستور داد قبور ائمه را در بقیع و سایر مشاهد و مزارات متبّرکه را در مکه و مدینه 
کرد و مذهب حنبلِی  کنند. او استعمال دخانیات را حرام اعالن  ک یکسان  با خا
سفلِی وهابی را در حجاز رسمیت داد... اما او و سایر بزرگان حجاز در نهان با دربار 
اسالمبول مکاتبه داشتند و برای نجات کشور خود می کوشیدند. سرانجام سلطان 
سلیم بن مصطفی )متوفی در 1222 ه .ق.( امپراطور عثمانی مصّمم به براندازی 

ایام با لباس درویشی به مّکه آمد و در موسم حج در عرفات سعود بن عبدالعزیز را 
دیدار کردـ  که سادگی او را می ستایدـ  این مستشرق را در یمن کشتند و یادداشتهای 

ارزشمند سفر حجازش از بین رفت.
کبیر لقب داده اند )1163 ـ 1229 ه . ق.( که وهابیان او را   سعود دوم 

ک بود و از نیروی ابتکار و اراده و سرعت عمل  ک و بی با  او امیری شجاع ولی سّفا
کافی داشت. فتوحات سعودی در شبه جزیره عربستان و خلیج فارس به  بهره 
کشور سعودی در  گرفت و در سی سال آخر عمر پدرش، همه امور  دست او انجام 
دست او بود. سعود به سال 1203ه .ق. /1788م به حکم ابن عبدالوهاب از سوی 
پدر به والیت عهد منصوب شد و بعد از مرگ عبدالعزیز مدت یازده سال بر عربستان 
سلطنت می کرد. حّتی مورخان وهابی هم نتوانسته اند درنده خویی و قتل عامهای 
ک او را پنهان دارند. اشراف حجاز و امرای عرب طی نامه هایی باب عالی را  هولنا
که این  متوجه خطر روزافزون قدرت پیشتاز وّهابیان ساختند و به آنان فهماندند 
طایفه به عربستان بسنده نمی کنند و هدفشان تسلط بر سراسر متصرفات عثمانی 
وّهابی  غائله  رفع  به  تصمیم  اسالمبول  دربار  سرانجام  است.  مسلمانان  همه  و 
گرفت و محمد علی پاشا حکمران مصر را مأمور کرد لشکری مجّهز به عربستان اعزام 
که سعود در  کند و سعودیان و وّهابیان را از بیخ و بن براندازد. در همین اوقات بود 
عمر شصت و شش سالگی در درعیه به بیماری سرطان روده درگذشت و از عذاب 

کشورش به دست مصریان نجات یافت.33 مشاهده ویرانی 
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 شکست آل سعود و سقوط درعّیه

درعّیه  امارت  به  .ق.(  1235ه  )ف  ابراهیم  پسرش  عبدالعزیز  بن  سعود  از  بعد 
جانشینی  سر  بر  عبدالعزیز  بن  عبداهلل  عمویش  و  او  بین  سویی  از  ولی  رسید 
از  و  می کرد  ناتوان  را  سعودیان  خانگی  جنگ  نتیجه  در  و  بود  افتاده  اختالف 
که  سوی دیگر ارتش مصر به سوی نجد در حال پیشروی بود. محمد علی پاشا 
کرده بود به قاهره برگشت و طوسون را  از پیروزی ارتش خود اطمینان حاصل 
تا  مانعی  بدون هیچ  نجد ساخت. طوسون  روانه  توپخانه قوی  و  کافی  با عده 
کیلومتری شمال شرقی مدینه ـ پیش رفت ولی در  قلعه رس ـ دویست و هفتاد 
کرد و با دادن تلفات بسیار نتوانست به  آنجا با مقاومت شدید وهابیان برخورد 
پیشروی ادامه دهد. ناچار به پیشنهاد وهابیان تن به ترک مخاصمه داد و به 

قاهره بازگشت.
که نشان داده بود خشمگین  از طوسون به سبب ضعفی  پاشا   محمد علی 
مأمور  را  پاشا  ابراهیم  دیگرش  پسر  و  کرد  معزول  امارت  از  و  توبیخ  را  او  و  گشت 
تسخیر نجد ساخت. ابراهیم با لشکری تازه نفس به نجد رفت و خود را به درعّیه 
توپخانه  سنگین  آتش  با  او  گرفت.  محاصره  در  را  سعود  آل  پایتخت  رسانده 
تسلیم بالشرط ساخت.  به  گزیر  نا را  آنان  و  را درهم شکست  مقاومت وهابیان 
کرده و خود به جای او نشسته بود ـ بعد از  که برادر را برکنار  عبداهلل بن سعود ـ 
شش ماه مقاومت قلعه و پادگان درعّیه را تحویل مصریان داد )1234 /1818( و 
که شیخ آل سعود بود ـ همراه  هیأتی را به ریاست عمش عبداهلل بن عبدالعزیز ـ 

وهابیان و آل سعود شد و محمد علی پاشا را مأمور این مهم فرمود. او هم ارتشی 
مخلوط از سربازان ترک و آلبانی و عرب به فرماندهی پسرش طوسون پاشا به حجاز 
اعزام داشت. طوسون در سال 1227 /1812، از بندر َیْنُبع وارد مدینه شد و آن شهر 
را گشوده به سوی مکه شتافت. گرچه مقاومت وهابیان شدید بود اّما در برابر آتش 
کاری از پیش نبردند و شکست یافتند. طوسون وارد مّکه شد و  توپخانه مصریان 
بعد از چند روز محمد علی پاشا نیز وارد مّکه گردید. او شریف غالب را به جرم اهمال 
کرد و برادرش سرور بن غالب را به مقام شریف مّکه  و سازش کاری معزول و زندانی 

منصوب نمود.35
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شیخ علی بن محمد بن عبدالوهاب نزد ابراهیم پاشا فرستاد. به دستور ابراهیم 
ک خاندان سعودی و ابن عبدالوهاب ضبط شد و عبداهلل بن سعود  اموال و امال
و  گردید. علمای وهابی  به سربریدن  آنجا محکوم  در  که  بردند  به اسالمبول  را 
کردند و بعضی را به دهانه توپ بستند  امرای سعودی را یا سر بریدند و یا تیرباران 
یا پی سپر سّم ستوران ساختند. احمد بن رشید حنبلی قاضی درعّیه را در حضور 
کشیدند.  را یکی یکی  از جمله دندانهایش  ابراهیم شکنجه هایی شدید دادند 
را  آبادیهای آن  و  کشیدند و تمامی خانه ها  به آتش  را  پایتخت سعودی  سپس 
کردند. نخیالت و باغها و زراعتهای درعّیه  ک یکسان  کردند و شهر را با خا ویران 
کودکان و پیران بقیة السیف را به سایر بالد نجد  را نیز معدوم نمودند... زنان و 
را به قاهره تبعید  کوچاندند و بعض امرای سعودی و مشایخ اوالد عبدالوهاب 
کردند. وقتی ارتش مصر از درعّیه برمی گشت دیگر در آن شهر هیچ مال و آبادی و 

کنی باقی نمانده بود.36 هیچ سا

 بعضی نتایج لشکرکشی ابراهیم پاشا به نجد

کرد:  نتایج لشکرکشی مصریان به عربستان را می توان به صورت ذیل جمع بندی 

 1 ـ درعّیه و سایر شهرهای وّهابی بعد از حدود نود سال آبادانی، غارت و ویران گردید.
 2 ـ کشور وسیع عبدالعزیز و پسرش سعود متالشی شد.

 3 ـ تعداد بی شماری از اعراب وّهابی قتل عام شدند.
که از وهابیان در دلها پیدا شده بود   4 ـ پیشرفت دعوت وهابی متوقف شد و رعبی 

از بین رفت.
 5 ـ سلطنت سعودی منقرض گردید.

 6 ـ همراه با سربازان مصری و ترک و آلبانی، فرهنگ غربی تا قلب عربستان راه یافت، 
و پای اروپاییان به آنجا باز شد. بطوری که یک سال بعد از سقوط درعّیه )1236 /1820( 

ارتش انگلیس در بحرین مستقر شد و نفوذ آن دولت در خلیج فارس توسعه یافت.
 7 ـ بعد از این پیروزی بود که فکر ناسیونالیزم عرب در سر محمد علی پاشا و بعد شریف 

حسین پیدا شد و در قرن بیستم منشأ تحوالت شگرف در خاورمیانه گردید.
 8 ـ اندیشه وحدت قومی عربی، بعد از این پیروزی، در سر رجال عرب پیدا شد و از 

مصر نشأت گرفت.
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ـ اندیشه تشکیل دولت بر اساس اسالم و قوانین اسالمی از همان ایام عملی   9 
شناخته شد.

کشور خدیوی مصر را  که محمد علی پاشا  ـ بعد از فتح عربستان و سورّیه بود   10 
مستقل اعالم کرد...

 سال های فترت )1234 /1818 ـ 1320 /1902(

سلطنت  فکر  به  سعودی  خاندان  از  کسی  سال  چند  تا  درعیه  سقوط  از  بعد   
نیفتاد. ابراهیم پاشا مقام حکمرانی نجد را به یکی از اعیان مصر به نام اسماعیل 
که مردی ستمکاره  کرد و او از سوی خود افسری به نام خالد پاشا را  گذار  پاشا وا
کرده به  کرد. صحرانشینان نجدی از ضعف وی استفاده  و مهمل بود روانه نجد 
افتادند. در سال 1819/1235  به جان هم  و  برگشتند  غارتگری  و  بدوی  حالت 
ریاض  ساخته  همراه  خود  با  را  اعراب  از  جمعی  سعود  بن  عبداهلل  پسر  ترکی37 
سپس  راند.  بیرون  شهر  دو  این  از  را  مصر  ارتش  و  کرد  تصرف  را  عارض  بعد  و 
در  داد.  و دولت گونه ای تشکیل  یار ساخت  با خود  را  و مطیر  ر  َشّمَ اعراب جبل 
گریخته به پدر پیوست و به یاری او احساء و  1833/1242 فیصل بن ترکی از مصر 
ر و حایل  گرفت و ترکان را از وادی حنیفه بیرون راند. مشایخ قبایل َشّمَ قطیف را 
بنی  اّما  گرفت.  رونق  دوباره  سعودیان  کار  و  بستند  دوستی  پیمان  ترکی  با  نیز 
اعمام ترکی به فرماندهی ِمشاری بر او تاختند و ترکی را به قتل رساندند. مشاری 
کمک  در ریاض به امارت نشست لیکن در سال 1887/1294 فیصل پسر ترکی به 
کشته، خود به جای او نشست. وقتی این  آل رشید ریاض را بازگرفت و مشاری را 
کرد و  خبرها به محمد علی پاشا رسید امیری را به نام خورشید پاشا مأمور نجد 
گشوده جمعی از وّهابیان را به قتل آورد و فیصل را با دو پسرش عبداهلل  ریاض را 
تبعید  قاهره  به  و  کرد  بند  در  اعمامش  بنی  از  جمعی  و  برادرش  دو  و  محمد  و 
که تربیت اروپایی داشت و از  نمود. محمد علی پاشا یکی از امیرزادگان سعودی را 
انضباط و فرمانبرداری او مطمئن بود به جای فیصل به حکومت نجد منصوب 
کرد )1254 /1838( اّما وقتی او به ریاض رسید اعراب بر او شوریدند و او را بیرون 
کردند. خالد سالها در عربستان دربدر بود تا اینکه به سال 1278ه .ق. در جّده 

درگذشت.38
که حامیان عثمانی بودند، بعد از   محمد علی پاشا بر اثر فشار روس و انگلیس 
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 بازگشت آل سعود به نجد

خونین  درگیریهای  و  نجد  داخلی  جنگهای  ایام  در  عبدالرحمان  بن  عبدالعزیر 
پسران فیصل با یکدیگر، روز 29 ذی حجه 1293 /1880 در ریاض متولد شد، در 
کتاب الهی را ازبر داشت،  گرفت و قرآن می خواند و اجزائی از  پنج سالگی الفبا را یاد 
در هشت سالگی همراه با عّمش محمد بن فیصل و شیخ عبداهلل  بن عبداللطیف 
کره آشتی با محمد بن الرشید حضور داشت. در ده سالگی  آل شیخ در مجلس مذا
گزیر  گرفتار مصائب زد و خوردهای خانوادگی شد و در یازده سالگی با والدین خود نا

اعالم استقالل ناچار شد ارتش خود را از جزیرة العرب فراخواند. فیصل بن ترکی 
کرده از قاهره به نجد آمد و در ریاض به حکومت  بعد از رفتن مصریها فرصتی پیدا 
پرداخت و تا سال 1282 در آنجا بود. اّما بعد از مرگش باز جنگ خانگی آل سعود 
کرده ریاض را متصرف  افتادند. آل رشید فرصت پیدا  شروع شد و به جان هم 
کرد. ارتش عثمانی در  کویت دست اندازیهای خود را به نجد آغاز  شدند و شیخ 
کویتیها استان شیعه نشین احساء و قطیف را تصرف  کمک  سال 1288ه .ق. به 
کردند. محمد بن رشید شمری)39( در سال 1306ه .ق. بر  کرده ضمیمه بصره 
گرفت و ضمیمه حکومت حایل ساخت.  کرده ریاض را از ایشان  آل رشید غلبه 
همین امیر شّمری در سال 1308ه .ق. ناحیه َقصیم و ُعَنْیزه و ُبرْیَده را بگشود و 

یکه تاز صحاری نجد شد.
 بعد از فیصل پسرش عبدالرحمان برای استرداد ریاض با عشایر قصیم علیه 
گشت و با او وارد جنگ شد. اّما بسختی شکست خورد بطوری  ابن رشید متحد 
گردید. در  گفت و رهسپار قطیف و احساء  را ترک  برگرفته نجد  امارت  از  که دل 
کرد تا حکومت ریاض را بازیابد اّما  احساء استاندار عثمانی به او پیشنهاد اطاعت 
ک خود را  کویت ابتدا به او اجازه اقامت در خا کویت شد. شیخ  نپذیرفت و وارد 
گزیر چندی در قطر بسر برد. ولی بعد از چندی با موافقت  نداد و عبدالرحمان نا
تا آنکه  کویت بازگشت و ده سال در آنجا با عسرت بسر برد  مقامات عثمانی به 
پسرش عبدالعزیز ریاض را بگشود و او و سایر افراد خانواده را به آن شهر برگرداند
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گردید.  کویت و الربع الخالی  کوچهای پیاپی در صحاری احساء و  از ترک ریاض و 
او در این سفرهای پرخطر فنون جنگهای صحرایی و حکومت بر صحرانشینان را 
گرفت و در شعر و ادب عربی مهارت یافت. قسمت اعظم قرآن و احادیث نبوی  فرا
کرد و از امثال عربی و تاریخ و جغرافیای عربستان و وقایع و اّیام قبایل و  را حفظ 
کافی به دست آورد. او  مفاخر و مثالب آنان و احوال رجال و سرداران صحرا اطالع 
کرد و اخبار نجد و  بدویان را شناخت و خویها و توقعات و نیازهای ایشان را درک 
کان خود را از پدر و سایر رجال سعودی شنید و از چگونگی مداخالت  سرگذشت نیا
کافی پیدا  گاهی  بیگانگان بخصوص ترکها و انگلیس ها و آلمانی ها در عربستان آ
کرد. ضمنا از خاندان ابن عبدالوهاب اخبار سیره و مغازی رسول اهلل و تاریخ اسالم 
بسیار  تجارب  بدوی  اجتماع  مدرسه  در  و  بیاموخت  را  اسالمی  مذاهب  شرح  و 
کارشناسی  و  برای حکومت در صحرا  آنکه فردی شایسته  اندوخت... و خالصه 

مطلع از فرهنگ و سنن عربی بار آمد.
 پدرش بعد از ترک ریاض ابتدا به یکی از قبایل عجمان پناه برد اّما زندگی بین آن 
اعراب را برای خود و خانواده اش ناامن و پرخطر دید. پس به »الَرْبُع الخالی« رفته 
ه گذراند. آن ماهها سخت ترین ایام زندگی عبدالعزیز  چند ماهی را بین قبیله بنی ُمّرَ
ه وحشی ترین و خونخوارترین اعراب صحرا بودند و شرایط بسیار دشوار  بود. بنی ُمّرَ
گرسنگی و تشنگی و خوردن سوسمار  زندگی در صحاری سوزان و بادهای سموم و 
و خرمای خشک و شیر شتر برای امیرزاده ای جوان چون او سخت و بلکه غیر قابل 
گزیر بر خود هموار کرد و راه و رسم  تحمل می نمود. مع ذلک همه این دشواریها را نا

گرفت. گرسنگی و تشنگی را بخوبی فرا مبارزه با فقر و 
فقط  او  خانواده  افراد  بود،  نامناسب  و  کوچک  کویت  در  عبدالرحمن  خانه   
دو اطاق خواب و یک اطاق نشیمن و یک اطاق برای انبار و پخت و پز داشتند. 
کوچک حرفهای بزرگ زده می شد و رجال سیاسی عرب  لیکن در همین سرای 
و اروپایی در آن رفت و آمد می کردند. ترکها می خواستند عبدالرحمان را به سوی 
که از روی کشته دو برادرش گذشته به امارت رسیده بود  کویت  خود بکشند. شیخ 

و آرزوی تسّلط بر عربستان را در سر می پروراند. 
پیوسته حرکات و فعالیتهای عبدالرحمان را زیر نظر داشت. روسها می کوشیدند 
کنند و بر راه دریایی هند مسّلط شوند. آلمانیها  از ضعف ایران و عثمانی استفاده 
کویت متصل سازند و  با ترکان عثمانی ساخته، درصدد بودند راه آهن برلین را به 
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کند و به هر  گرفت خطر  عبدالعزیز وقتی به مرز  بیست سالگی نزدیک شد تصمیم 
قیمت شده پایتخت خانوادگی را از آل رشید بازستاند. او در این وقت مثل پلنگ 
کافی تجربه نظامی و سیاسی آموخته  صحرا چابک و زورمند و مغرور و به قدر 
کویت را نداشت. از این رو بعد  بود. دیگر تحمل زندگی محقر و جیره خواری شیخ 
کشید و فکر خود را با پدرش  از اندیشه بسیار، نقشه ای جسورانه برای فتح ریاض 
کردند و مخصوصا شیخ مبارک  و شیخ مبارک در میان نهاد. ابتدا هر دو مخالفت 
که ضرب شست ابن رشید را چشیده بود، او را از این اقدام پرخطر برحذر داشت. 
کویت چند شتر  اّما عبدالعزیز آن قدر اصرار ورزید تا هر دو را موافق ساخت. شیخ 
گذاشت  و تعدادی سالح و مقداری آرد و روغن و شکر و قهوه و خرما در اختیار او 
و  محمد  برادرش  جمله  از  دوستان  و  خویشان  از  تن  نوزده  همراه  عبدالعزیز  و 
سرنوشت  سوی  به  مساعد  بن  عبدالعزیز  و  َجالوی  بن  عبداهلل  پسرعموهایش 
کرد اّما جز  گردش  کارآمد  به راه افتاد. چند ماهی بین اعراب برای یافتن یاران 

 ُبلعجبی تاریخ

که بیش از سه قرن در خلیج فارس سابقه داشتند و در بوشهر  باألخره انگلیسی ها 
ـ و دامنه  کرده بودند  و سایر بنادر معتبر ایران نمایندگی سیاسی و بازرگانی دایر 
نفوذشان از مشرق تا اقیانوس کبیر امتداد داشتـ  نقشه های دقیق برای عربستان 

کرده مراقب عبدالرحمان و عبدالعزیز بودند و آن پدر و پسر را می آزمودند. طرح 
می شد  پدرش  با  که  را  کراتی  مذا و  می دید  را  جریانات  این  همه  عبدالعزیز   
می شنید و در ذهن خود نقشه استمداد از بریتانیا را برای استرداد ملک موروث 
می پروراند. قبل از او شیخ مبارک از این راه رفته و کشتیها انگلیسی را برای حمایت 
بخت  کویت  در  اقامت  ایام  در  عبدالرحمان  بود.  کشیده  کویت  ساحل  به  خود 
گرفتن ریاض  خود را برای حمله به عشایر قحطانی و جنگ با آل رشید برای پس 
از ایشان آزمود اّما شکست خورد. شیخ مبارک هم یک بار به ریاض حمله برد لیکن 
به  ریاض  که  بود  این  گردید )1318 /1900( مقّدر  برابر حریف بسختی مغلوب  در 

دست عبدالعزیز فتح شود و سلطنت سعودی بار دیگر در نجد استقرار یابد
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کسی را نیافت. این جمع چهل نفری به  بیست جوان ماجراجوی قابل اعتماد 
کردند و در زمستان سال 1901/1319، از بین عشایر احساء و  سوی ریاض عزیمت 

گذشته شبانه خود را به منزلی نزدیک آن شهر رساندند. نجد 
که تا آن ساعت نقشه استراتژیکی خود را بر یاران فاش نساخته بود   عبدالعزیز 
که در آن منزل بمانند و از شتران و ُبنه و خوارباری  کرد  به ده تن از ایشان امر 
دیگر  ساعت  چهار  و  بیست  تا  گر  ا گفت  ایشان  به  کنند.  محافظت  داشتند  که 
که شجاع ترین  کویت برگردید. سپس با بیست و نه نوجوان نخبه  نیامدم شما به 
نام  الُمْصَمک  که  ـ  ریاض  قلعه  سوی  به  پیاده  شبگیر  بودند  صحرا  جنگاوران 
طپانچه  بعضی  و  بودند  شمشیر  به  مسلح  همه  دسته  این  افتاد.  راه  به  ـ  دارد 
کم ریاض از سوی ابن رشید َعْجالن نام داشت و او شبها را در  هم داشتند. حا
که دیوار به دیوار  قلعه می خوابید و صبح زود برای صرف صبحانه به خانه خود 
قلعه بود می رفت. عبدالعزیز و همراهان با تدبیری ماهرانه، ابتدا به خانه ای در 
جنب خانه عجالن وارد شدند و بعد آهسته از دیوار باال رفته به خانه او رفتند. 
اطاقی  در  بودند  خفته  خانه  آن  در  که  عجالن  همسر  دو  عبدالعزیز  دستور  به 
بازداشت شدند. یکی از آن دو از وابستگان آل سعود بود و اطالعات سودمندی 
گذاشت. عبدالعزیز و همراهان آن شب را به خواندن قرآن  در اختیار سعودیان 
را  شمشیرها  سپیده دم  و  نخوابیدند  و  گذراندند  خرما  و  قهوه  خوردن  و  نماز  و 
گرفتند. وقتی عجالن دروازه قلعه  کرده و پشت دروازه َمْصَمک موضع  حمایل 
که بیرون بیاید ابن سعود و همراهانش را منتظر خود دید. او به شتاب  گشود  را 
که دروازه را ببندد اما سعودیان به او مجال ندادند و وارد قلعه شدند. در  برگشت 
که به پیروزی ابن سعود منتهی شد و عجالن  داالن قلعه جنگ خونینی درگرفت 

به قتل رسیده مصمک به تصرف عبدالعزیز درآمد. 
قلعه  محافظان  نفر  هشتاد  اّما  نشد  کشته  سعودیان  از  کسی  نبرد  این  در 
روز  ریاض  شهر  ترتیب  بدین  شدند.  کشته  همه  کردند  مقاومت  سختی  به  که 
چهارشنبه چهارم شوال 1319 ه .ق. برابر با دوازدهم ژانویه 1902 م. به تصرف 
که  عبدالعزیز  عم  پسر  جالوی  ابن  حربه  اثر  درآمد.  عبدالرحمان  بن  عبدالعزیز 
کرده و به خطا به دروازه خورده بود هنوز باقی است و  به طرف عجالن پرتاب 

نویسنده آن را دیده است
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به موجب قانون صحرا، حّق یعنی زور. عبدالعزیز هم به همین حق طی نیم قرن به 
کوبید و برای تحکیم  زور شمشیر خود همه قدرتهای شبه جزیره عربستان را درهم 
کشتار بی امان و دسته جمعی مخالفان خویش مضایقه  مبانی سلطنت خویش از 
را شنیدند  یارانش  نکرد. وقتی اهل ریاض خبر سقوط َمْصَمک و قتل عجالن و 
دسته دسته رو به عبدالعزیز آوردند. تمامی اموال و اسلحه و اسبان و شتران ابن 
کنون  که تا رشید به دست ابن سعود افتاد و او در ریاض سلطنتی را بنیان نهاد 
کننده در  از آن می گذرد، محور سیاست شبه جزیره و عامل تعیین  که نود سال 
کشورگشایی های ابن سعود  جهان عرب به شمار می رود. شرح زندگی افسانه ای و 
در دوره پنجاه و یک ساله سلطنت او در صدها کتاب و مقاله در زندگی و بعد از مرگ 
او به رشته تحریر درآمده است و در این مقاله مجالی برای تفصیل آنها نیست. ذیاًل 
کرده  که چهره عربستان را دگرگون  فهرست وار بعضی اقدامات بنیادی عبدالعزیز راـ  

استـ  به عرض خوانندگان می رساند:
امنّیت  و  شهر  آن  آبادانی  موجب  که  ریاض  در  سعودی  پایتخت  استقرار  ـ   1  

صحاری نجد شد.
ک و قدرتمند حائل و   2 ـ بعد از غلبه بر ارتش عبدالعزیز بن رشید،)40( امیر سفا

صحاری نجد، در محّل »ِدِلْم« سراسر نجد تسلیم وی شد. ـ 1904/1322 ـ .
که به یاری ابن رشید آمده بود در محّل »ِشنانه« در هم   3 ـ ارتش عثمانی را 

شکست. ـ 1904م ـ .
 4ـ  ابن رشید را در محّل »روضه ُمَهّناء« شکست قطعی داد و او را به قتل رساند. 

ـ 1906/1324 ـ .
که به تحریک شیخ مبارک و عثمانیها به جنگ آمده بودند  کویتی را   5 ـ اعراب 

شکست داد.ـ 1906م ـ .
 6 ـ ارتش عثمانی را شکست داد و از نجد بیرون راند. ـ 1906م ـ .

گرد و تأسیس واحدهای رزمی   7ـ  در سال 1912/1330 برنامه اسکان اعراب صحرا
کرد و از راهزنان خونخوار مجاهدانی باانضباط و  کشاورزی را در نجد و قصیم آغاز 
که در »ِهَجْر«ـ  جمع  معتقد به مذهب حنبلی وهابی به نام »اخوان« به وجود آورد 
کشاورزی احکام دین و فنون جنگ صحرایی را  کن شده ضمن عمل  ِهجرت ـ سا

 ارتش مصر در عربستان
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فرامی گرفتند و تا آخرین نفس در جنگها پایداری می کردند و عقیدت وّهابی را در 
عربستان تبلیغ می نمودند. بسط قدرت عبدالعزیز )که به نام ابن سعود معروف 
که از وهابیان در دلها افتاده بود همه  شده است( و فتوحات او و رعب و هیبتی 
که امروز  گارد ملی یا سپاه پاسداران سعودی  نتیجه حمالت شجاعانه اخوان بود. 
حافظ امنّیت صحرا هستند و در همه جا حضور دارند بازمانده تشکیالت »ِهَجر« 

و اخوان است.
 8 ـ استان احساء و قطیف و ُهفوف و سراسر منطقه شرقی عربستان را از ترکان 

گرفت و ضمیمه قلمرو خویش ساخت.ـ  1913/1331ـ  . عثمانی 
کرد و آن ناحیه و اراضی شمالی عربستان   9ـ  دولت آل رشید را در حائل منقرض 

را به تصرف خود درآورد. ـ 1921/1339 ـ .
عالی  کمیسر  کوکس«  »سرپرسی  با  فارس  خلیج  کنار  در  ـ  عقیر  محل  در  ـ   10  
کرد و به مسأله  انگلیس در عراق مالقات و معاهده همکاری با انگلستان را امضاء 
ابن  که  تحدید حدود نجد و عراق فیصله داد. این نخستین پیمان رسمی بود 
کمپانیهای  ـ نماینده  سعود با دولت انگلستان بست و شرح آن را امین ریحانی 
کتاب ملوک العرب و در تاریخ نجد الحدیث شرح داده و خود او  نفت آمریکاییـ  در 

هم در این مالقات حضور داشته است.41 1922/1341 ـ .
 11ـ  ابن سعود که مصّمم به تسخیر حجاز شده بود در سال 1923/1342 شورایی 
از علمای وّهابی در ریاض تشکیل داد تا نظر خود را درباره حرمین و حکومت شریف 
کردند  کنند. این شورا به اتفاق آرا شریف حسین و دولت او را محکوم  حسین بیان 
که عبدالعزیز صالحترین فرد برای اداره امور حرمین است. این شورا  و فتوا دادند 

کرد مقّدمه حمله ابن سعود به حجاز و تصّرف آن استان بود. که صادر  رأیهایی 
کشتارهای  از  بعد  و  برد  حجاز  به  لشکر  سال 1924/1343  در  سعود  ابن  ـ   12 
بی رحمانه طایف و مدینه، ملک حسین شریف مّکه را شکست داد و شهر مقدس 
که خود را  کرد. بعد از این پیروزی بود  مّکه و مدینه و سایر بالد حجاز را تصرف 
که این سمت او  پادشاه نجد و حجاز خواند و دولت انگلیس نخستین دولتی بود 

را به رسمیت شناخت.
 13 ـ ابن سعود روز بیست و سوم جمادی الثانی 1344 /هشتم ژانویه 1926، از 
که به سمت »ملک حجاز و سلطان نجد و ملحقات« با او  گرفت  اهالی مکه بیعت 

بیعت کردند.
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 14ـ  در تاریخ بیستم رمضان 1929/1348 بر عرشه یک کشتی انگلیسی با فیصل 
اول، پادشاه عراق مالقات نمود و این دو دشمن دیرین بیشتر اختالفات خود را 

کردند. حل 
ـ در تاریخ هفدهم ُجمادی االولی سال 1351/ هجدهم دسامبر 1932 به   15 
موجب فرمانی نام کشور خود را »المملکة العربیة السعودیة« گذاشت و در شانزدهم 

محرم 1353/ 11 مه 1933 پسرش سعود را ولیعهد خویش ساخت.42
 16 ـ بعد از فتح حجاز به فکر رهبری جهان اسالم و تشکیل وحدت اسالمی و 
وحدت عربی افتاد. همان خیالی که پیش از او در سر شریف حسین پیدا شده بود.
 17 ـ بعد از جنگهای سختی در سال 1353 ه . ق. با حسن ادریسی43 پادشاه 
کرد و آن دو عماًل مطیع ابن سعود شدند. تهامه و امام یحیی44 پادشاه یمن آشتی 

که   18 ـ بزرگترین خوشبختی ابن سعود پیدا شدن نفت در منطقه شرقی بود 
کمپانی آمریکایی استاندارد اویل و سپس شرکت »آرامکو«  امتیاز استخراج آن را به 
کشورهای غربی آغاز شد  کرد. از سال 1939/1358 جریان نفت سعودی به  گذار  وا

گردید.45 و درآمد آن موجب آبادانی عربستان و ثروت بی کران سعودیان 
را  عربستان  شده  موفق  انگلستان،  کمک  به  جهانی  بزرگ  جنگ  دو  در  ـ   19  

بی طرف و امن نگاه دارد.
 20 ـ در تاریخ دوم ربیع االّول 1364/ 15 فوریه 1945 در َفّیوم ـ مصر ـ با روزولت 
ـ  فاروق  با  که  بود  کرد. در همین سفر  کره  آمریکا)46( مالقات و مذا رئیس جمهور 
چرچیل  وینستون  با  نیز  و  سوریه  جمهوری  رئیس  قّوتی  ُشکری  و  ـ  مصر  پادشاه 

کرد. گفتگو  نخست وزیر و انتونی ایدن وزیر خارجه انگلستان دیدار و 
 21 ـ قدرت و ثروت ابن سعود و موقع ممتاز او نزد دولتهای عربی و غربی سبب 
که شیوخ خلیج فارس از او حرف شنوی داشته باشند و به برتری او معترف  شد 

گردند.
کهن خاندان سعودی با اعقاب محمد علی پاشا روابط   22 ـ علی رغم دشمنی 

سیاسی و فرهنگی نزدیک با ملک فاروق پادشاه مصر برقرار ساخت.
از  او  کرد. هنوز اعقاب  را به غرب در تمام عمر خود حفظ  ـ وفاداری خود   23 

ثمرات این دوستی متقابل برخوردارند.
که یکی بعد از دیگری به سلطنت رسیده اند ـ   24 ـ ابن سعود و چهار فرزندش ـ 
از برقراری هرگونه رابطه با روسیه شوروی و اجازه تشکیل حزب و جمعیت سیاسی 
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کمونیستی در  افکار  که مانع پیشرفت  از عواملی  یکی  کرده اند. شاید  خودداری 
عربستان شده است همین باشد.

 25ـ  علی رغم مخالفت علمای وهابی، از ویران کردن گنبد و روضه مطهره رسول 
کرد. البته دخالت دولتهای اسالمیـ  از جمله ایرانـ  با وساطت  اهلل )ص( خودداری 

آمریکا و انگلیس در این امر مؤثر بوده است.
کعبه مشرفه و بازسازی مسجد الحرام و آب رسانی به مّکه و احداث   26 ـ تعمیر 
که  ع و مدارس و بیمارستانها و توسعه عمران و آبادی... امری است  طرق و شوار

سعودیان به آن افتخار می کنند.47
 عبدالعزیز ابن سعود در تاریخ نهم نوامبر 1953م/1373 ه .ق. در طایف در عمر 
گورستان  هشتاد سالگی درگذشت. جنازه اش را به حکم وصیت به ریاض برده در 
که قبر  کرد  گورستان را دید و مشاهده  کردند. نویسنده در ریاض آن  عمومی دفن 
ابن سعود فرقی با سایر قبرها نداشت و به جای مدفن شاهان قدیم سعودی و 
کرده اند. روش زندگی ابن سعود تا  کهنه شده است مرده دفن  که  علمای وهابی 
پایان عمر بدوی و عربی و طبق سنن حنبلی وهابی بود. سادگی و بی تکلفی را با 
قساوت و مهابت در خود جمع داشت و از بخششهای سخاوتمدانه دریغ نمی کرد. 
تاریخ  و  و اهل ادب  با علما  را  فراغت  اوقات  و  بود  توانا  و  شاعر و خطیبی فصیح 
می گذراند. گرچه به ظاهر مهربان می نمود اّما در عمل مستبد و خشن و بی گذشت 
که مطمئن ترین و  کنده بودند؛ روشی  بود و مأمورانش طیفی از رعب در همه جا پرا
قاطع ترین شیوه فرمانروایی در صحرا است. در سیاست خارجی به غرب مّتکی بود 
و در سیاست داخلی از پشتیبانی علمای وّهابی و احساسات اسالمی مردم و رسوم 
عشایری استفاده می کرد. در کار رادیو و مطبوعات و سایر رسانه های گروهی شخصا 
که تا امروز در عربستان ادامه دارد. با نوشتن  و بطور روزانه مراقبت داشت. روشی 
کم عرفی مخالف بود و  قانون و تأسیس وزارت دادگستری و تشکیل پارلمان و محا
گرد را به وسیله  به جز فقه حنبلی هیچ قانونی نزد او ارزش نداشت. قبایل صحرا
گر ملک  رؤسای آنها در اختیار داشت و اداره می کرد. تا امروز، در روزهای پنجشنبه ا
گوش  در ریاض باشد ریش سفیدان و مشایخ عشایر را می پذیرد و به سخنانشان 
داده، حاجاتشان را برمی آورد و به هریک عطایی فراخور اهمیت عشیره او می دهد. 
کشور  ابن سعود تا مدتی با بودجه نویسی مخالف بود و می گفت همه درآمدهای 
کسی حق ندارد تصرفات مرا در این اموال محدود سازد. هیأت  ملک من است و 
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 از سی و شش سال پیش که عبدالعزیز بن سعود در گذشته تا امروز چهار پسرش، 
گذشت ابن سعود  که  یکی بعد از دیگری به سلطنت عربستان رسیده اند. چنان 
پسرش سعود را با تصویب شورای علمای وهابی به ولیعهدی اّول و پسر دیگرش 
کرد. وقتی سعود به سلطنت  فیصل را به ولیعهدی دوم و وزارت خارجه تعیین 
کرد. فیصل بعد  رسید فیصل را ولیعهد اول و برادرش خالد را ولیعهد دوم اعالم 

 هنوز سایه ابن سعود بر سر عربستان است

دولت در عهد ابن سعود و پسرانش آلت بالاراده ای برای اجرای اراده ملک اند و از 
برادران و خویشاوندان ملک یا وابستگان ایشان انتخاب می شوند. افسران و افراد 
گارد مّلی نیز از عناصر مطمئن و معتقد به مذهب حنبلی وهابی هستند.  ارتش و 
هیچ غیر سعودی اعم از عرب و عجم در اراضی مّکه و مدینه حق مالکّیت ندارد 
و به هیچ غیرمسلمان اجازه سکونت در عربستان نمی دهند48و هیچ معبدی جز 
که در احساء و قطیف و دمام و ظهران  کشور سعودی نیست. شیعیان  مسجد در 
و ُخَبر، و چند هزار نفر هم به نام نخاوله در مدینه سکونت دارند در اقّلیت و تحت 
کنون تبلیغات وهابی در اطراف خلیج فارس و بحر  فشارند. از عهد ابن سعود تا
کستان و بنگالدش( و مالزی و اندونزی و سری النکا  عّمان و در هندوستان )هند و پا
و مالدیو... و سایر مناطق سّنی نشین شرق ادامه دارد و نتایج مهم سیاسی از آن 
برده می شود. اّما سیاستهای ناسیونالیستی عربی اثری در ابن سعود نداشت و 

مذهب و موقع خود را باالتر از این جهت گیریها می شمرد.
 تداوم قدرت سعودی مرهون رسوم عربی صحرایی و پیوستگیهای عشیره ای 
و والء و خویشاوندیهای نسبی و سببی است. عبدالعزیز و سایر افراد خاندانش 
از طوایف نیرومند عرب زن می گیرند و از این راه طرفدار و هم عقیده بسیار پیدا 
که ابن سعود هنگام مرگ 112 پسر و  گفته شد  می کنند. در ریاض به این جانب 
گذاشت. همه اعقاب عبدالرحمان  گون باقی  گونا تعداد بی شماری دختر از زناِن 
که تعدادشان به قرار مسموع به چهار هزار نفر می رسد  بن فیصل ـ پدر عبدالعزیز ـ 
که از یک مادرند با هم  کافی دریافت می دارند و برادرانی  از خزانه دولت مستمری 

متحد و حافظ منافع احوال خویش و قبیله مادر می باشند
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از چندی پس از جلب نظر شورای روحانیت برادر را از سلطنت خلع نمود و خود 
گرفت. )11 آبان 1346 ه .ش( او برادرش خالد را ولیعهد اول  زمام امور را به دست 
سمت  و  کرد  تعیین  دوم  ولیعهد  را  عبداهلل   دیگرش  برادر  و  نخست وزیر  نایب  و 
گرفت. او مردی مدّبر و دوراندیش و  نخست وزیری و وزارت خارجه را خود برعهده 
معتدل و باهوش و حوصله بود. در دوران سلطنت او عربستان ترقی بسیار کرد. و با 
کرد. در پرتو لیاقت شیخ احمد زکی یمانی وزیر  همه دولتها روابط دوستانه را حفظ 
کننده نفت )اوپک OPEC( ثروت  نفت سعودی و مبتکر سازمان دولتهای صادر 
عربستان بیش از حّد انتظار زیاد شد. با آمریکا و انگلیس هر دو صمیمّیت داشت. 
گامهای بلند برداشت و نسبت به  کشور و رفاه حال حجاج بیت اهلل  برای امنیت 
شیعیان و سایر مسلمانان غیر وهابی به مدارا رفتار کرد. شاید حاجیان ایرانی امن و 
رفاهی را که در عهد فیصل دیدند دیگر هرگز نبینند. برای پیشرفت تمدن و صنعت 
کرد و امن و رفاه را تا دورترین نقاط صحرا امتداد داد...  کوشش بسیار  و فرهنگ 
گردید و برادرزاده اش او را  مع ذلک سرانجام دستخوش توطئه و مطامع آل سعود 
کم حرف  که مردی آرام و  به قتل رسانید )1975/1395( بعد از فیصل برادرش خالد 
که  بود به سلطنت نشست ولی او بیمار و ضعیف بود و بعد از هفت سال بدون این 

کرده باشد درگذشت )1362 ه .ش(. کشور خود  خدمت مهمی به 
 بعد از خالد برادرش فهد پادشاه شد. طبق وصیت ابن سعود پسرانش به ترتیب 
کنون هفت سال است بر تخت سعودی تکیه  که ا سن، به شاهی می رسند. وی 
زده برادرش عبداهلل  را ولیعهد اول و برادر دیگرش سلطان را ولیعهد دوم و وزیر دفاع 
کرده است. اّما  و هواپیمایی و برادرزاده اش سعود بن فیصل را وزیر خارجه تعیین 
که زبان  سمت ریاست دولت را خود عهده دار است. او تنها پادشاه سعودی است 
انگلیسی را به طالقت تکّلم می کند. طبق سنت سعودی روابط محکمی با آمریکا 
کارآمد و سختگیر است اّما روش اعتدالی و بی طرفی را به  و انگلیس دارد. مردی 
عکس اسالف خود رعایت نمی کند و علنا به تعصب قومی عربی پیوسته است. برای 
تشکیل شورای همکاری شیوخ خلیج فارس و برای تأسیس اتحاد نظامی ایشان 
)سپر جزیره( و تقویت اتحادیه عرب پیشقدمی نشان می دهد و از بذل دالرهای 
که منتهی به مسلح  نفتی در این راه مضایقه ندارد. همین روش ناصواب است 
شدن شیوخ و ناامنی خلیج فارس و ناامنی منطقه شده و پای آمریکا و سایر دولتها 
کینه ورزی و سوء سیاست، شیعیان احساء و  کرده است. با  را به خلیج فارس باز 
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که از نظر   تاریخ نودساله سلطنت ابن سعود و چهار فرزندش پر است از مطالبی 
تاریخ اسالم و ایران حائز اهمیت است. ذیاًل به بعضی از آنها اشاره می شود:

ـ در روایات اسالمی راجع به حفر چاه زمزم به وسیله عبدالمطلب آورده اند   1 
کرد دو آهوی طال و چند شمشیر و زر بسیار  کشف  که: »وقتی عبدالمطلب زمزم را 
کرده بود... عبدالمطلب  کعبه اهدا  که ساسان پادشاه ایران به حرم  بدست آورد 
کعبه را با آنها بساخت«50یاقوت حموی هم به نقل از مسعودی51 آورده است  باب 
که: »ایرانیان عقیده دارند که از اوالد ابراهیم اند و پیشینیان ایشان برای بزرگداشت 
کعبه را طواف می کردند تا  جّد خود ابراهیم خلیل به زیارت بیت اهلل می رفتند و 
پادشاه  آخرین  کنند.  حفظ  را  خود  انساب  و  دارند  برپای  را  خویش  نیای  شعار 
که به حج بیت اهلل رفت ساسان بن بابک بود... شاعر باستانی تازی در این  پارسی 

گفته است: باره 
 زمزمت الفرس علی زمزم و ذلک من سالفها األقدم 

گفته است: و بعد از ظهور اسالم یکی از شاعران ایرانی چنین 
ساَر  باَبک  بن  ساساُن  آِمِنیَنا52و  باألباطح  ُنْلقی  ِقْدماو  الّبیت  نحّج  زلنا  ما  و   

تی البیَت العتیَق ِبأْصَیِدینا  حّتی53 اَ
َو طاَف ِبِه و زمزم عنَد ِبئراِلءسماعیَل َتْروِی الشاربینا54

 برای ثبت در تاریخ

قطیف را به قیام مسّلحانه واداشته است. برخالف پیشینیان خود آداب شرعی را 
ولو به ظاهر رعایت نمی کند. ثروت سرشار ملت خود را در راه حفظ نظامهای فاسد 
کمکهای بی حساب به رژیم آتش افروز  گناه نابخشودنی او  عربی صرف می کند... و 
که منجر به شهادت و معلول  عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله با ایران است 
کشور  شدن و مفقود شدن صدها هزار جوان بی گناه و ویرانی قسمت عظیمی از 
کعبه و  گناه زشت دیگر رژیم او برهم زدن امنّیت حج و هتک حرمت حریم  ما شد. 
کشور،  کشتار حاجیان ایرانی و غیرایرانی در موسم 1407 ه .ق. و بعد منع حاجیان 
از ادای فریضه حج است، »و من َاظلم مّمن منع مساجد اهلل ان یذکر فیها اسمه و 

سعی فی خرابها.«49
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ِکْذبا ـ ایرانیان صدر اسالم افتخار می کردند   به موجب این اخبار ـ ِاْن صدَقا و ِاْن 
کرده، زشت ترین  کعبه را با ُبتهای خود ملوث  که مشرکان جزیرة العرب  در عصری 
زیارت حج می رفتند و  به  را در مطاف و مسجدالحرام مرتکب می شدند  گناهان 

کعبه تقدیم می داشتند. شاهان هدایایی به 
کرده  کعبه مشرفه فراموش  کنون متأسفانه حق خدمت قدیم ایرانیان را به   ا

مسلمانان ایرانی را از زیارت بیت اهلل بازمی دارند!!
انجام  کاشانی  مجتهد  یک  دست  به  کعبه  بازسازی  آخرین  و  یازدهمین  ـ   2  
گرفته است. سید زین العابدین بن نورالدین بن مراد بن علی بن مرتضی الحسینی 
را در دو رساله،  را عهده دار بود شرح آن  که این خدمت بزرگ اسالمی  الکاشانی 
بیت  تأسیس  األنام فی  نام »مفرحة  به  به عربی هر دو  و دیگری  فارسی  به  یکی 
طهرانی  آقابزرگ  شیخ  مرحوم  را  رساله  دو  هر  این  است.  کرده  بیان  الحرام«  اهلل 
کتابخانه مال محّمد علی خوانساری در  الشیعه در  الی تصانیف  الذریعة  صاحب 
کربال نزد شیخ محمد علی قمی دیده  کرده و نسخه فارسی آن را در  نجف مطالعه 
گردان موسی محمد امین استرآبادی بوده و او  است.55 سید زین العابدین از شا
را در مّکه به جرم تشیع به شهادت رسانده اند. شرح احوال او در ریاض العلما و 
مستدرک الوسائل و نجوم السماء و داراالسالم مسطور است که همه او را بانی کعبه 
معرفی کرده اند. سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعه56 توفیقی را که در بنای 
کعبه نصیب سید زین العابدین شده است از نوشته خود او چنین شرح می دهد: 
که  »سپیده دم روز چهارشنبه نوزدهم شعبان 1039 ه .ق. بارانی چنان شدید، 
گشوده باشند، مدت دو ساعت و دو درجه بر مّکه فرو بارید.  گویی دهان مشکها را 
گذشت و چهار  کعبه  سیل وارد مسجد الحرام شد و به قدر دو ذراع و ربع ذراع از سر 
کودک در آن حادثه جان سپردند... روز پنجشنبه بیستم  هزار و دو نفر مرد و زن و 
کعبه فرو ریخت. این واقعه  شعبان دیوارهای شرقی و شامی یعنی تقریبا نصف 
در عهد سلطنت سلطان مراد چهارم پادشاه عثمانی اتفاق افتاد... من با شریف 
که خانه خدا را باید به نفقه اهل خیر و به دست خود ایشان  کردم  کره  مّکه مذا
کرد اّما  کرد و در ظاهر آن را به سلطان نسبت داد. شریف ابتدا موافقت  نوسازی 
که از این سعادت  کردم  ع  کردند. من نزد خدا تضر کسانی او را از این اقدام منصرف 
کعبه به سلطان عثمانی رسید و دستور  چیزی هم نصیب من فرماید. خبر ویرانی 
کنند. دو نفر را هم از سوی خود  کف زمین ویران و سپس نوسازی  کعبه را از  داد 
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برای سرکاری به مّکه فرستاد. روز سه شنبه سوم جمادی اآلخر ال 1040 شروع به 
کارگران مشغول بّنایی شدم. از  کعبه نمودند و من هم با سایر  کندن دیوارهای 
که وکیل سلطان و مباشر او هر دو مرید من شدند به طوری  الطاف الهی این بود 
کار می بستند... همه دیوارهای  کعبه هرچه به ایشان می گفتم به  که درباره بنای 
کعبه را جز رکن حجرّیه تا جایی که حجراالسود را بر آن کار گذاشته بودندـ  برچیدند. 
گذاشتند. من به دو فرستاده  کسی به حجر دست نزند سنگی روی آن  برای اینکه 
کرد و آنان  گفتم باید رکن و حجر را با احتیاط بیشتری محافظت  دربار اسالمبول 
گذاشتند. شب یکشنبه بیست و دّوم ماه جمادی اآلخر  پوششی از تخته روی آن 
کنند. در آن شب من با  کار بنای خانه را شروع  که از فردا صبح،  گرفته شد  تصمیم 
که مرا سازنده خانه خود قرار دهد.  زاری و ابتهال از خدای تعالی التماس نمودم 
با خود می اندیشیدم وقتی شریف مکه و شیخ الحرم و قاضی و وکیل سلطان و 
کاری ساخته است؟ پس  علما و خادمان حرم هستند از من با این ناتوانی چه 
که  کردم و هنگام سحر وارد مسجد الحرام شدم. از توفیقات الهی این بود  غسل 
کسی در مسجد نماند. وقتی مباشر مرا  کارگر  بعد از نماز صبح غیر از مباشر و چند 
گفت: سید زین العابدین فاتحه بخوان. من فاتحه و دعای سریع االجابه را ـ  دید 
کافی روایت شده است و با »الّلهم اّنی أسألک باسمک العظیم األعظم...«  که در 
گرفتم و محمد  شروع می شود ـ خواندم. آنگاه سنگ مبارک رکن غربی را به دست 
که از صلحا بود طاسی پر از ساروج پیش من آورد. آن ساروج را  حسین ابرقویی 
بر اساس  را  گفته سنگ  کردم و بسم اهلل   زاویه رکن غربی زمین ریختم و پهن  در 
گذاشتم. روز نهم رجب به حجراألسود رسیدند. من به  کار  ابراهیم ـ علیه السالم ـ 
نفس خود سه ذراع از ارتفاع و تمامی عرض روی رکن حجراألسود را ساختم. بسیار 
کوشیدند حجراألسود را از جای خود بردارند اّما نتوانستند. آن روز من دعایی را 
که معروف به سیفی است می خواندم و بیست و هفت بار مکرر نمودم. در بیست 
ستونهای  شعبان  سیزدهم  روز  گذاشتند.  کار  را  کعبه  باب  که  بود  بار  دومین  و 
کعبه وارد شدم و  کعبه بردیم. روز پانزدهم همین ماه از باب  خانه خدا را به درون 
گذاشتم. یک سنگ در زاویه  کار  چهار سنگ به دست خود بر دیوارهای داخلی 
که  حجراألسود و سنگی در حطیم و سنگی در زادگاه امیرالمؤمنین علیه السالم ـ 
تخمینا سه ذراع از زاویه حجراألسود فاصله دارد ـ و سنگی هم در زاویه رکن یمانی. 
که به سقف متصل بود قرار  روز هیجدهم شعبان الواحی را بین ستونهای خانه 
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دادیم و من آنها را به ستون متصل نمودم. در سلخ شعبان میزاب الرحمهـ  ناودان 
گذاشتند. در دوم رمضان به نصب سنگهای مرمر بر دیوارهای داخلی  کار  کعبه ـ را 
کردند.  کف خانه را با مرمر پوشاندند و فرش  خانه پرداختند و همه آن دیوارها و 
کعبه به پایان رسید و مردم روز  کار نوسازی  روز چهارشنبه بیست و هفتم رمضان 

کعبه شدند.« جمعه آخر رمضان داخل 
که علی رغم چند   این نمونه ای است از اخالص و قّوت ایمان مسلمانان ایرانی 
کت به دست راهزنان  بار قتل عام شیعه در مسجد الحرام و خطرات سفر و بیم هال
که غاصبان حرم  تازی، هرگز دست از فریضه حج برنداشتند. بنابر این آیا رواست 

آنان را مجوسی بخوانند؟!
 3 ـ وقتی وهابیان از قتل عام مدینه و طایف فراغت یافتند و ابن سعود با قوه 
قهریه پای به حرم امن الهی نهاد جرأت نداشت خود را فاتح و سلطان مّکه بخواند 
کرد  که در مکه صادر  و در روز دوازدهم جمادی األولی /1343ه .ق. طی منشوری 
به صراحت نوشت: »َسَنْجَعُل األمر فی هذه البالد المقدسة بعد هذا، شوری بین 
المسلمین لقد أبرقنا لکاّفة المسلمین فی سائر األنحاء أن یرسلوا وفودهم لعقِد 
ُر ِشَکَل الُحکومِة التی َیَرونها صالَحًة إلنفاذ أحکام اهلل  فی  مؤَتَمٍر اسالمّیٍ عاّم، ُیقّرِ
گذار به رأی شورایی از مسلمانان  هذه البالد« یعنی: اداره شهرهای مقدس را وا
هیأتهای  کرده ایم  تلگراف  کشورها  سایر  در  مسلمانان  همه  به  کرد.  خواهم 
کنفرانس عام اسالمی اعزام دارند تا هر شکل  نمایندگی خود را برای تشکیل یک 
که برای اجرای احکام خدا در این بالد مقدسه شایسته دیدند تعیین  حکومت را 

نمایند« لیکن فاصله بین قول و فعل بسیار است و به قول طغرایی اصفهانی:
 غاض الوفاُء وفاض الغدر و انفرجتمساّفُة الُخلِف َبیَن القوِل و اْلَعَمِل57

ساالنه  کنفرانس  یک  تشکیل  به  تنها  و  ـ  نکردند  عمل  وعده  این  به  تنها  نه   
العالم  »رابطة  نامش  که  کردند  کتفا  ا ایشان  طرفداران  و  وهابیان  از  فرمایشی 
اعمال  حرمین  اداره  در  را  استبدادی  روش  خشن ترین  بلکه  ـ  است  االسالمی« 
که در حج سال 1407ه .ق. پشت دیوار مسجد الحرام  گواه آن رفتاری بود  می کنند. 
که نه تنها خادم امین حرمین نیستند بلکه  کردند و نشان دادند  با حاجیان ایران 
از خصال و اخالق اسالمی نیز بویی نبرده اند. یکی از رجال غیر وهابی عربستان 

کرد: کشور را در این بیت برای نویسنده این سطور خالصه  روش حکام آن 
کالجّزار فینا یذکر اهلل  و َیذَبْح58  قد ُبلینا بأمیر یقتل الناس و َیْسَبحَفْهو 
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________________________________________ 
ع شود به: راهنمای آرامکو، ح احوال آل سعود رجو  1 ـ برای اطالع از تاریخ جغرافیای عربستان و شر

.81-3 .pp 1960,Aramco Hand Book. Nederlands 
کننده آب و توشه است و نام ریگزار وسیعی است  کننده و تمام   2 ـ نفود )به فتح اول( در لغت به معنی نابود 

گرفته است. که قسمت اعظم شمال شبه جزیره عربستان را فرا
که   3 ـ َربع خالی )به فتح را( در لغت یعنی منزلگاه و جایگاه خالی از سکنه، و نام صحاری وسیعی است 
گرفته است. این صحرا و صحرای  تمام اراضی مرکزی و قسمت وسیعی از زمینهای شرقی عربستان را فرا
نفود را دهناء )یعنی روغن مالی شده رنگ برنگ( نیز می گویند ـ معجم البلدان، ج 2، ص 493 نویسنده در 

مأموریت حجاز این دو صحرا را با اتومبیل پیمود.
 4 ـ اعالم زرکلی ج 4، ص143.

کتاب، ج 5، ص 261   5 ـ معجم البلدان، ج 4، ص 367 ـ برای اطالع از تاریخ و جغرافیای نجد نیز به همین 
که در منابع این مقاله صورت داده شده مراجعه شود. کتابهایی  و تاریخ نجد نوشته امین ریحانی و سایر 

 6 ـ این شهرها در منطقه نفت خیز عربستان واقع است و مرکز فعالیت شرکت »آرامکو« می باشد.
ع شود به تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود محمود،   7 ـ برای تفصیل قرارداد 1907 رجو

ج 7، ص 2033 به بعد، تهران، 1332 ه . ش.
گروترود بل، ج 2.  8 ـ نامه های خانم 

.1927 London .2Vols,IIP621 .Lady bell. The letters ofgerryude bell 
 9 ـ ُسعود )به ضم اول( در لغت مصدر است به معنی میمنت و مبارکی و نام جّد خاندان سعودی است.

کتاب احمد عبدالغفور عطار است. که نام   10 ـ صقرالجزیرة، 
ع شود به: ابجد العلوم، ص 871؛ ابن بشر/1 و 89؛ تاریخ نجد الحدیث   11 ـ برای اطالع از عقاید وهابّیه رجو

21؛ الفکرالّسامی، ج 4، ص 196؛ األعالم، ج 7، ص 137؛ عبدالوهاب 10...
اسالم  صدر  بزرگان  سیره  و  سّنت  به  فقط  که  مسلمانانند  از  فرقه ای  صالح  سلف  اصحاب  یا  سلفّیه  ـ   12  
اجتناب می ورزند. معروفترین  ـ و صحابه  ـ ص  تبدیل سّنت رسول اهّلل  و  تغییر  و  از تجّدد  و  عمل می کنند 
که شیخ محمد بن  علمای این فرقه ابن تیمیه )شیخ االسالم احمد بن عبدالحلیم 661 ـ 728 ه . ق.( است 

کرده است. عبدالوهاب از او پیروی 
ـ  ـ نخستین امیر معروف سعودی  13 ـ محمد بن سعود بن محمد بن مرخان )فرحان( ـ ف 1179 ه . ق.   

صقرالجزیرة، ج 1، ص 52؛ قلب جزیرة العرب 327...
اّتخذوا  النصاری  و  الیهود  ـ در مرض موت فرمود: »لعنة اهّلل علی  ـ ص  که رسول اهّلل  کرده اند  روایت  ـ   14  
گرفتند،  که قبور پیغمبران خویش را مسجد  قبور انبیائهم مساجد« یعنی لعنت خدای بر یهود و نصارا باد 
کتاب دوم ص 544، تهران 1314 ه . ق.، عبداهّلل بن محمد  محمد تقی سپهر، ناسخ التواریخ، جلد اول، از 
بن عبدالوهاب، مختصر سیرة الرسول، ص 461، قاهره، 1379 ه . ق. ... و سایر منابع و اهل سنت ادعا 
مسجدی«  و  مسجداألقصی  و  مسجدالحرام  االلثالثة،  الرحاُل  »الُتَشّد  است:  نبوی  حدیث  در  که  می کنند 
گونه  یعنی جز برای مسجدالحرام و مسجداألقصی و مسجد من نباید بار سفر بست ـ وهابیه و حنابله از این 

کرده بنای بر قبور و وقوف بر قبور را جایز نمی دانند. احادیث استفاده 
 15 ـ صقر جزیرة العرب، ج1، ص28.

 16 ـ ابوعبدالرحمان زید بن الخطاب ـ برادر بزرگ عمر بن خطاب ـ از اجّله صحابه رسول اهّلل بود و قبل از 

پی نوشت
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کّذاب در عهد خالفت ابوبکر به  عمر مسلمان شد. در غزوات رسول اهّلل حضور داشت و در جنگ با مسیلمه 
شهادت رسید )12 ه . ق.( قبرش در یمامه تا زمان ابن عبدالوهاب زیارتگاه بود؛ طبقات ابن سعد، ج 3 ص 

274 در هشت مجلد با فهرست، ایران 1321 ه . ق.
کند. که از خدای اطاعت  کسی   17 ـ یعنی برادران 

 18 ـ ابن بشر سال والدت شیخ محمد را ـ 1111 ـ نوشته و بنابراین هنگام مرگ 97 سال داشته است.
 19 ـ األعالم زرکلی، ج 7، ص 137.

 20 ـ ج 10، ص 235 و 236.
کشف اإلرتیاب قصیده ای هم در 406 بیت در رّد بر هابیه نوشته است.  کتاب   21 ـ امین عاملی، عالوه بر 

اعیان الشیعه ج 1، ص 373.
 22 ـ صقرالجزیرة، ج 1، ص 39.

 23 ـ همان منبع، ص 40.
 24 ـ منفوحه، در لغت اسم مفعول است، از نفح الطیب، یعنی وزیدن بوی خوش یا نفخ الصبا یعنی وزیدن 
که زادگاه و مسکن و مدفن اعشی قیس،  کند. و نام قریه ای است در نجد  گوی عطر می پرا که  نسیم صبا 

شاعر جاهلی در آنجا بوده است ـ معجم البلدان، ج 5، ص 214.
 25 ـ همان منبع از ص 441 تا 447.

 26 ـ قلب جزیرة العرب ص 328، ابن بشر ج 1، ص 17، صقرالجزیرة ج 1، ص 64.
 27ـ  حایر در لغت یعنی حوض و گودالی که آب باران در آن جمع شود و نام محّلی بوده است در نجد. مدفن 

کربال نیز حایر نام دارد، معجم البلدان، ج 2، ص 208. و تربت حسین بن علی ـ ع ـ در 
که سابقًا واحه و وادی بوده امروز به شهرهای آباد تبدیل شده است.  28 ـ این نواحی 

 29 ـ اعراب اسم جنس است به معنی عرب بادیه نشین، فرد آن اعرابی است ـ اعراب جمع عرب نیست.
ح جالی درباره  ـ محمد تقی سپهر در ناسخ التواریخ، ج 1، تاریخ قاجاریه، وقایع سال 1216 ه . ق، شر  30  
که خالی از اشتباه نیست ولی خواندنی است. می نویسد: »عبدالوهاب نامی  کربال نوشته  حمله سعودی به 
که محمد نام داشت یک چند از زمان متعّلم  کرد و در نزد یک تن از علمای بصره  از عرب بادیه سفر بصره 
گشت و در نزد علماء به تحصیل علم نحو و  گاه از آنجا به اراضی ایران آمده در اصفهان متوقف  بود و آن 
صرف و معانی و بیان پرداخت و نیز از اصول و فقه بهره تمام یافت و در مسائل شرعّیه آغاز اجتهاد نهاد. 
که خدای فرد، رسل و رسائل بفرستاد و پیغمبر آخرالزمان  ع دین چنان نهاد  و در اجتهاد خویش اصل و فر
قرآن بیاورد و دین خویش بنمود. بعد از او خلفا هر یک مجتهدی بودند مانند ابوبکر و عمر و عقمان و علی 
باید مجتهدین  و  برسد  از پی مجتهدی دیگر  بدین گونه مجتهدی  و جعفر صادق.  ابوحنیفه  و  و شافعی 
کنند. و بسیار چیز را بدعت دانست. از جمله بنای قباب عالیه بر قبور ائّمه  کتاب خدای  استخراج مسائل از 
و انبیا و تذهیب بقاع به زر و سیم و موقوف داشتن اشیاء نفیسه در مضاجع متبرکه و طواف مراقد ایشان 
و تقبیل عتبه را شرک دانست و مرتکبین این اعمال را با بت پرستان برابر نهاد... با این عقاید از اصفهان 
که یکی از مشایخ عرب بود پیوست و او را با خود در این عقاید  کرد و با عبدالعزیز  به وطن خویش مراجعت 
کند و موقوفات  کرده قبه مبارک را پست  که بر قلعه نجف تاختن  کرد... عبدالعزیز را به خاطر آمد  همدست 
گمان خود بت پرست می پنداشت مقتول سازد. پس  به  که  را  زائرین آن حضرت  و  برگیرد  را  بقعه شریفه 
لشکری به مسعود داده و او را بدین مهّم مأمور داشت. مسعود با مردم خود به طرف نجف اشرف سرعت 
کرت یورش به قلعه برده مقصود حاصل نکرد و از آنجا بی  نموده قلعه نجف را به محاصره انداخت و چند 
کربال نمود و با دوازده هزار تن از ابطال رجال خود چون سیالب بالمنافضًة  کرده آهنگ  نیل مرام مراجعت 
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کربال درآمد و در این هنگام بامداد روز عید غدیر بود. پس تیغ بی دریغ در سکنه آن بلده نهاده پنج هزار  به 
تن از مرد و زن مقتول ساختند و ضریح مبارک را در هم شکسته آالت زر و سیم و جواهر رنگین و آللی ثمین 
کشورستانی بدانجام حمل داده و خزینه نهاده بودند به نهب و غارت  کشوری و  که سالهای فراوان از هر 
که  کردند و چندان  برگرفته قنادیل زرین سیمین از را فرود آوردند و خشتهای زر احمر را از ایوان مطهر باز 
کردند و بعد از شش ساعت از شهر بیرون شدند و اشیاء منهوبه را بر  کوشش  توانستند در تخریب آثار و بنا 
که نام رهبر  گزارش سپهر باید یادآوری شود  کردند« ـ در هامش  کوچ  شتران خویش نهاده به جانب درعّیه 
بسته  همکاری  پیمان  عبدالعزیز  پدر  سعود  بن  محمد  با  او  و  بوده  عبدالوهاب  بن  محمد  وهابی  مذهبی 

کربال بوده است. است. نام پسر عبدالعزیز هم سعود بوده و حمله سعود به نجف بعد از 
کرد به نام عثمان از اهالی  که قاتل مردی   31 ـ صقر الجزیرة، ج 1، ص 54. در تاریخ ابن بشر آمده است 

عماریه ـ نزدیک موصل ـ بود.
Ulrich jasper seetxen. 32 ـ 

گفته اند و نوشته اند وی اهل علم بوده   33 ـ موّرخان وّهابی از مسعود و شجاعت و سخاوت او سخن بسیار 
کافی داشته است. ـ صقر الجزیرة ـ ج 1، ص56. و از فقه و اصول و حدیث بهره 

 34ـ  تاریخ مکه، ج 2، ص 125ـ  شریف غالب با ناپلئون بعد از این که وی مصر را متصرف شد مکاتبه داشت 
کرده بود. پاسخ یکی از نامه ای ناپلئون  و از سوی ناپلئون پیشنهادهایی برای عقد قرارداد بازرگانی دریافت 

در صفحه 26 همین مأخذ نقل شده است.
کرد و او را با چهار صد تن از رجال سعودی نزد محمد علی   35 ـ ابراهیم پاشا ابتدا با عبداهّلل  به نیکی رفتار 
کرده چندی برای  کرد. در آنجا او را در بند  پاشا به قاهره فرستاد. محمد علی نیز او را به اسالمبول روانه 
نیز در سایر  را  آوردند. همراهانش  ایاصوفیه به قتل  گرداند و بعد در میدان  بازار  و  کوچه  ترکان در  عبرت 

کشتند. صقر الجزیرة، ج 1، ص 65. میادین اسالمبول 
 36 ـ شوکانی، البدرالطالع، 262/1، قاهره، 1348 ه .ق. در دومجلد ـ ابن بشر176ـ131 ـ قلب جزیرة العرب 

...331/
 37 ـ از زمان ترکی بن عبداهّلل  بن محمد بن سعود امارت سعودی از اوالد عبدالعزیز فحد به اوالد برادرش 

عبداهّلل  منتقل شد و تا امروز در همین سالله باقی است.
 38 ـ بعضی سال وفات خالد بن سعود بن عبداهّلل  را ـ 1257 ه .ق. و محل فوتش را مّکه نوشته اند ـ األعالم 

زرکلی ج 3، ص 337.
که از سال  ری امیر حایل ـ در مغرب نجد ـ بزرگترین امرای آل رشید بود   39 ـ محمد بن عبداهّلل بن علی َشّمَ
1285ه .ق. بعد از قتل پنج نفر از برادرزادگان خود به امارت رسید و در صحاری شام و عراق و نواحی مدینه 
قلب جزیرة  افتاد.  اتفاق  در حایل  به سال 1315  وفاتش  یمن حکومت می کرد.  اطراف  و  یمامه  و  و نجد 

العرب، ص 334 ـ عقد الدرر ـ تألیف جمعه ابراهیم، ص 99، دمشق، 1372 ه .ق.
 40 ـ عبدالعزیز بن متعب بن عبداهّلل الرشید )ف 1324 ه . ق.( بعد از عّم خود محمد بن عبداهّلل به امارت 
ج  ح احوال او به تفصیل در دایرة المعارف اسالمی و قلب جزیرة العرب /345 مندر حائل و نجد رسید. شر

است.
 41 ـ ملوک العرب، ج 2، ص 55 تا 62.

کلمه  و  شمشیر  نقش  آن  روی  و  است  سبز  آن  زمینه  که  شد  درست  این  از  بعد  هم  سعودی  پرچم  ـ   42  
شهادتین منقوش است. به امر ابن سعود به احترام شهادتین هرگز پرچم سعودی نیمه افراشته نمی شود.

کتاب ملوک العرب ریحانی از ص 228 تا ص 392، ج 1،  ح احوال سادات ادریسی به تفصیل در   43 ـ شر
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ع شود به صقر الجزیرة، ج 3، ص 453 به بعد. مسطور است. همچنین رجو
ع شود. ح احوال امام یحیی به ملوک العرب ج 1، ص 76 تا ص 224 رجو  44 ـ برای شر

کار استخراج  که در   45 ـ تفصیل پیدا شدن نفت در منطقه شرقی عربستان و تاریخ امتیاز و شرکتهای نفتی 
ج است. آن هستند و درآمدهای آن در نشریه آرامکو Aramco مندر

کرد ـ صقر الجزیرة ج 3، ص 492.  46 ـ روزولت به یادگار این دیدار یک فروند هواپیما تقدیم ابن سعود 
که صاحب منصب سقایت حاجیان است و شیبه بن عثمان   47 ـ عباس بن عبدالمطلب به خود می بالید 
آن  به  امیرالمؤمنین)ع(  اما  می کرد.  افتخار  است  بیت  خادم  و  کلیددار  کرده  راتعمیر  کعبه  خانه  اینکه  از 
گزاردم و در راه خدا جهاد می کنم. خدای این آیت را بر  دو فرمود من شش ماه پیش از هر دوی شما نماز 
کمن آمن باهّلل  والیوم اآلخر و اقام الصلوة و  پیغمبر فرستاد: »أَجَعلتم ِسقایة الحاّج و عمارة المسجد الحرام 
جاهد فی سبیل اهّلل  الَیْسَتوون عنداهّلل  الیهدی القوم الظالمین« یعنی آب دادن حاجیان از زمزم و عمارت 
که به خدای و روز رستاخیز ایمان آورده و نماز را برپای داشته و در راه  کس  کعبه را با آن  مسجد الحرام و 
کرده است یکسان می دانید؟ نه. یکسان نیستند و خدای قوم ستمکار را هدایت نمی کند. ـ  خدای جهاد 
سوره توبه، آیه 19 ـ واِحدی در اسباب النزول، ص 182، هند 1315ه .ق. ـ طبری در تفسیر جامع البیان، ج 
کبیر ذیل آیه شریفه مذکور و سایر مفسرین سّنی و قاطبه  10، ص 68 مصر 1323ه .ق. ـ فخر رازی در تفسیر 
که خدمت حرمین شریفین و  مفسرین شیعه این آیه را در شأن امیرالمؤمنین)ع( دانسته اند. مقصود این 

تعمیر آن بدون تقوی و عمل به احکام اسالمی ارزشی ندارد.
که رسول اهّلل)ص( در بستر موت فرموده است: ال َیجَتِمَعّنَ بجیرة العرب دینان.  ـ به عمر خبر رسید   48  
یعنی البته نباید در جزیرة العرب دو دین وجود داشته باشد. وقتی صّحت این خبر بر عمر ثابت شد دستور 
کنند ـ ابن هشام ـ السیرة النبویة، ج 2، ص 356، قاهره، 1364  داد ـ یهود ]و نصاری[ را از عربستان بیرون 

ه .ق.
او  مساجد  در  خدای  نام  بردن  از  را  مردم  آنکه  از  است  ظالمتر  کسی  چه  یعنی  ـ   114 آیه  بقره،  سوره  ـ   49  

کوشیده است. بازداشته و در ویرانی آن 
 50 ـ تاریخ مکه، ج 1، ص 22.

 51 ـ معجم البلدان، ج 3، 148.
 52ـ  ما از زمانهای پیش خانه خدا را حج می گزاردیم و در اباطخ آن ایمن بودیمـ  َاْبَطح یعنی مسیل، جمع آن 

اباطح است. 53 ـ و ساسان پسر بابک همراه با دلیران مغرور ما راه پیمود تا به بیت العتیق رسید. 
که از اسماعیل است و نوشندگان را سیراب می کند. کرد. آن چاه را  کعبه و زمزم را طواف  54 ـ و 

 55 ـ الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج 21، صص 362 و 363.
 56 ـ ج 7، صص 168 و 169.

گفتار و  گشته و مسافت بین  کرده و خیانت و پیمان شکنی فراوان و لبریز  ـ وفا اندک شده و فروکش   57  
گشته است.  کردار فراخ 

که نام خدا می برد  که مردم را می کشد و تسبیح می گوید. او مثل قصاب است  گرفتار امیری شده ایم  58 ـ ما 
گوسفند را می برد.  و سر 

http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=577
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هنر  تاریخ  در  شناخته شده ای  چهره   )Jonathan M. Bloom( بلوم  جاناتان 
زمینه هنر  در  زیادی  آثار  و  استاد دانشگاه بوستون است  اسالمی است. وی 
که از آن جمله »دائرة المعارف هنر و معماری اسالمی« با همکاری  اسالمی دارد 
که مناره  ها، از عناصر متأخر در معماری  خانم شیال بلر است. وی معتقد است 
مساجد اسالمی هستند و بیش از کاربرد دینی، کاربردی سیاسی دارند. نشریه 
با ایشان در زمینه تاریخ مناره و مفاهیم سیاسی و دینی آن  گفتگویی  قنطره 

انجام داده است.

  مناره ها نماد ویژه  معماری اسالمی به شمار می روند. ریشه آنها در کجاست؟ 
و از کجا آمده اند؟

که در قرن هفتم میالدی ساخته شدند، مناره   جاناتان بلوم: مساجد نخستین 
نداشتند. اما در قرن نهم، در بنای برخی از مساجد، و نه همه آنها، مناره ها حضور 
دارند که نشان می دهد مناره  می بایست در پایان قرن هشتم تا نهم میالدی، اختراع 

منــــــاره
 نمادی دینی با 

مفهومی سیاسی؟ 

گفتگویی با جاناتان بلوم 
پژوهشگر تاریخ هنر اسالمی 
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شده باشد. نظریه های متفاوتی درباره اصل و ریشه مناره ها وجود دارد. برخی بر این 
باورند که مناره ها تقلیدی از برج کلیسا هستند، و برخی دیگر از برج های دیده بانی، 
فانوس های دریایی، برج های ارتباطی و طاق نصرت ها به عنوان الگویی در ساخت 

مناره ها یاد می کنند. 

 نظر شما در این باره چیست؟
تمام این نظریه ها به نظر من اشتباه هستند. در پژوهش هایم به این نتیجه رسیدم 
که مناره های نخستین به هدف دعوت به نماز و محلی برای پخش اذان ساخته 
که امروزه  کاربردی ساخته می شدند  نمی شدند؛ بلکه مناره ها دقیقا برای همان 
مورد استفاده اند. آنها نشانه ای بر وجود مسجد و در نتیجه، نشانه ای بر حضور اسالم 

هستند. مناره ها تنها در زمانی بسیار متأخر، برای پخش اذان به کار رفتند.

  آیا منظور شما این است که مناره ها از جهت تاریخی، ارتباطی به اذان ندارند؟
 صدای اذان از زمان پیامبر)ص( در شهرهای اسالمی شنیده می شود. این در حالی 
که مناره ها، در دوره های بعدی ساخته شدند. بنا بر احادیث موجود، یکی از  است 
اصحاب پیامبر به نام عبداهلل بن زید، خواب دید که فردی بر روی پشت بام مسجد، 
اذان می گوید و مردم را به نماز فرامی خواند. او سپس خواب خود را برای پیامبر نقل 
آزادشده  که غالم  از بالل  الهی دیده است. لذا پیامبر  که رؤیایی  کرد و معلوم شد 
که برخیزد و به نماز  حبشی بود و از اولین مسلمانان به شمار می رفت، خواست 
که از او خواسته بودند،  گونه  فراخواند. بالل به خوش صدایی مشهور بود، و همان 

اذان گفت و اولین مؤذن در اسالم شد.

  آیا خاستگاه مناره به این تاریخ برمی گردد؟
بلند  مکانی  روی  بر  او،  از  پس  مؤذنان  دیگر  و  بالل  اسالمی،  سنت  به  بنا  خیر؛ 
یا در میدانی عمومی یا در ورودی شهر یا بر روی پشت بام مسجد یا پشت بام 
ساختمان بلندی در مجاورت مسجد یا حتی بر روی دیوارهای دور شهر اذان 
گزارشی  طبق  حتی  نگفتند.  اذان  بلند،  برجی  روی  بر  گاه  هیچ  و  می گفتند؛ 
تخریب  دستور  پیامبر)ص(  داماد  و  عمو  پسر  ابی طالب)ع(،  بن  علی   تاریخی، 
که مؤذن بر فراز آن می رفت  ج بلندی بود  کرد. این مناره، بر مناره بلندی را صادر 
گفتن، به نماز فرامی خواند. چون مؤذن می توانست داخل خانه های  و با اذان 
اطراف مسجد را ببیند، امام علی دستور تخریب آن را داد و همچنین ایشان بر 
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گفته شود. که نباید اذان از ساختمانی بلندتر از پشت بام مسجد،  این باور بود 

  به طور کلی اهمیت نمادِی مناره در چیست؟
گنبد در مسجد، از عناصر متمایز معماری اسالمی است. صدای اذان  مناره مانند 
بخشی از هویت شهرهای قاهره، استانبول، ریاض و... است؛ همان گونه که صدای 
کی از رم است. امروزه مناره ها از نمادهای اسالمی  ناقوس کلیسا بخش غیر قابل انفکا
به شمار می روند و در کارتون ها هنگامی که می خواهند صحنه ای را نمایش دهند که 

در خاورمیانه یا سرزمینی اسالمی رخ می دهد، از مناره استفاده می کنند.

  آیا مناره از نشانه های سلطه سیاسی اسالم نیز به شمار می رود؟
چه مناره ها برای پخش اذان و دعوت به نماز استفاده شوند و چه نشوند، در هر 
که همواره از  حال، از نمادهای پرقدرت اسالمی هستند، و به همین دلیل است 

سوی دشمنان مسلمانان مورد هدف قرار می گیرند.

  آیا می توانید نمونه ای ذکر کنید؟
داخل  منفجره  مواد  داخلی،  جنگ  زمان  در  صرب  نیروهای  مثال،  عنوان  به 
انجام  مناره ها  تخریب  هدف  به  فقط  را  کار  این  می دادند.  قرار  کوزوو  مناره های 
نمی دادند؛ بلکه می خواستند با سقوط این برج ها، مساجد کنار آنها نیز ویران شود. 
نیروهای صرب که گرایش مسیحی ارتدکسی داشتند، به طور کلی می خواستند این 
نمادهای اسالمی را از عرصه عمومی محو کنند. البته باید بگویم که مقابله فرهنگ ها 
و تمدن های متفاوت با نمادهای بصری یک دیگر، پدیده نوظهوری نیست؛ هر چند 
گذشته و به سبب نبود مواد منفجره جدید، تخریب نمادهای بصری مخالفان  در 

کندتر صورت می گرفت. 

  آیا موردی وجود دارد که مناره ای برای اعالن سلطه اسالمی و بیان مشروعیت 
آن ساخته شده باشد؟

 بله؛ اولین اقدام سلطان عثمانی، محمد فاتح، پس از فتح شهر قسطنطنیه بیزانسی 
کلیسای جامع  که مناره ای چوبی بر فراز  در ماه می سال ۱۴۵۳ میالدی، این بود 
ایاصوفیه ساخت. محمد فاتح این گونه می خواست تغییر کاربری این ساختمان به 
مسجد را به شکلی آشکار نشان دهد. سپس مناره ای سنگی، جایگزین این مناره 
چوبی شد و سه مناره دیگر نیز به ساختمان اضافه شد. محمد فاتح و جانشینان 
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او، مساجد متعددی ساختند و چهره استانبول با ده ها مناره، اندک اندک تغییر 
یافت. این مناره ها که به شکل ستونی بلند بودند، به تدریج چهره ای متمایز به شهر 
دادند، و به وضوح نشان می دادند که استانبول دیگر پایتخت دولت بیزانس مسیحی 

نیست؛ بلکه مرکز جدیدی برای خالفت جهانی اسالم است.

  آیا در تاریخ اسالم، می توان مساجد بدون مناره ای یافت؟
 تا همین دوره جدید، مناره در تمام نقاط جهان گسترده اسالمی شناخته شده نبود؛ 
که امروزه نیز به عنوان مثال در مالزی و کشمیر و شرق آفریقا رواج ندارد.  گونه  همان 
گسترش وسایل ارتباطی در قرن بیستم و سهولت گردشگری و جهان گردی، موجب 
شد که وحدتی در معماری اسالمی در مناطق مختلف ایجاد شود، و شیوه ویژه ای در 
ساخت مساجد، همراه با گنبد و مناره ای که به سمت آسمان می رود، تعیین گردد. 
کار  که در دانشگاه فناوری مالزی  هرچند دکتر محمد تاج الدین بن محمد رصدی 
کار ساختن مساجد  که در  که مهندسان معمار و مشتریان آنها  گفته است  می کند، 
گنبدها و مناره های چشم گیر هستند، آموزه های حضرت محمد)ص( را در  بزرگ با 

نظر نمی گیرند.
کثریت نمادی  که در نگاه ا ــ این اواخر، ساخت مناره  در سویس ممنوع شد؛ چرا 
از اسالمی سازی است. به نظر جالب می رسد که دانشمند سویسی، مکس َون ِبرِچم 
که نزدیک به یک قرن پیش می زیست، از اولین افرادی بود   )Max van Berchem(
که مناره   کنیم، می بینیم  گر دقت  که تاریخ و ریشه مناره ها را مورد مطالعه قرار داد. ا
بخشی ضروری از مسجد نیست و تنها سازندگان مساجد عالقه  دارند آن را به مسجد 
بیافزایند. لذا به نظر می رسد ممنوعیت ساخت مناره، تو دهنی به مهاجران مسلمان 
گر سویس  که چه اتفاقی خواهد افتاد ا کنید  در سویس باشد. آیا می توانید تصور 

قانونی را برای ممنوعیت ساخت برج ناقوس برای کلیساها صادر کند؟

  آیا ممنوعیت ساخت مناره، اتفاق جدیدی است؟
 خیر؛ در قرون وسطی نیز ساخت مناره در اسپانیا ممنوع بود. مسلمانان و مسیحیان 
نیز  تازگی  بر معماری شهر چیره شوند. همچنین  تا  رقابت بودند  در آن زمان، در 
کلیسای  که از برج مشهور  گرفت؛ چرا  کسفورد صورت  مخالفتی با ساخت مناره در آ

شهر بلندتر می شد. اتفاق مشابهی نیز در شهر فردریک ایالت مریلند آمریکا رخ داد.
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که در اشکال  موعودگرایی جریانی ریشه دار در تاریخ اندیشه و تمدن اسالمی است 
به  البته  جریان  این  است.  یافته  بروز  و  ظهور  متفاوتی  ویژگی های  با  و  گون  گونا
نیز  آن  مسیحی  و  یهودی  زرتشتی،  گونه های  و  ندارد  اختصاص  اسالمی  تمدن 
که موعودگرایی در جهان اسالم ریشه  همواره وجود داشته اند. برخی براین باورند 
به  گرویدند  آیین اسالم  به  که  یمنی  راه یهودیان  از  و  اعتقادات یهودی دارد  در 
گونه  ای  ذهنیت و اندیشه مسلمانان راه یافته است. این نوشتار به بحث درباره 
که در دوران معاصر در ایران پدیدآمده و بسط یافته و از  از موعودگرایی می پردازد 
کرد. در این راستا نخست مفهوم  آن می توان با عنوان موعودگرایی سیاسی یاد 
و  بررسی می شود  غیر سیاسی  و  به سیاسی  آن  تفکیک  و چگونگی  موعودگرایی 

گونه سیاسی آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس ویژگی  ها و ابعاد 

موعودگرایــی سیاســی تلفیقــی از آمــوزه هــای موعودگرایانــه و اســالم سیاســی 
اســت و از یــك ســو، ایــده آخــر الزمــان و ظهــور منجــی موعــود و از ســوی دیگــر 
اندیشــه تاســیس حکومــت دینــی و اداره جامعــه بــر اســاس دیــن را بــه عنــوان 

کنــد ح مــی  مقدمــه ظهــور طــر

موعودگرایی سیاسی 

سیدعلی میرموسوی
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اصل  پیرامون  که  دارد  اشاره  برداشت هایی  و  باورها  مجموعه  به  موعودگرایی1 
نجات بخشی جامعه و تاریخ توسط منجی موعود و زیستن در چنین زمان ه ای 
و نزدیک بودن ظهور او سامان یافته  اند، از این رو با »آخرالزمان گرایی«2ارتباطی 
که  به  تنگاتنگ دارد. »آخرالزمان«3 در اصل، مفهومی اسطوره ای و دینی است 
این  از  می  کند.  داللت  رستاخیز  یا  واپسین  روز  الدین(،  )یوم  داوری  روز  نزدیکی 
گهان رویدادی معجزه آمیز  گیر می شود؛ اما نا دیدگاه ظلم و شر و فاجعه در جهان فرا
خ می دهد و در پی آن وضعیتی آرمانی پدید می آید و زمین پر از عدالت و خیر  ر
می شود و بدکرداران و تبهکاران نابود می شوند و نیکان و خوب رفتاران در بهشتی 
زمینی مدتی به سر می برند تا این که جهان به پایان می رسد و طومار تاریخ بشری 

کیهان فروپیچیده می شود و آن جهان دیگر آغازیدن می گیرد. به همراه 
 اندیشه آخر الزمانی همواره برخی از آموزه های قرآنی را دستمایه خود قرار داده 
کار  است. مفهوم »ساعه« که در آیات فراوانی از قرآن کریم برای هشدار به قیامت به 
رفته یکی از این موارد است. »ساعت آمدنی است و در آن تردیدی نیست« ، »بسا 
کیهانی  ساعت نزدیك باشد«، »همانا زلزله ساعت رخداد بزرگی است«. نشانه های 
»آزفه«، »واقعه«،  »الصاخه«،  واژه هایی همچون  با  کریم  قرآن  در  که  این رخداد 
با پدیدار شدن  »راجفه«، »زلزله«، » رادفه«، »غاشیه« به آن اشاره شده است و 
تاریکی   ، تیرگی خورشید »تکویر«  برآمدن دود »دخان«،  نام »دابه«،  به  حیوانی 
این وضعیت  راستای توصیف  ستارگان و سرکشی دریاها همراه است همگی در 
کارگرفته می شوند. از دیدگاه آخرالزمانی آین آیات بر آشوب و آشفتگی  تفسیر و به 
که همزمان با آنچه »ِفَتن« نامیده می شوند  کیهانی داللت دارند  نظم جهانی و 

خ می دهند.4   ر
آیین های  نیرومند در میان پیروان  که اشاره شد جریانی   موعودگرایی چنان 
که در طول زمان  یهودی، مسیحی و اسالم بوده و همچون درختی تنومند است 
گونی بر آن رسته، برخی از شاخه های آن از بین رفته ولی برجای آن  شاخه های گونا
شاخه های جدید روییده است. در فرهنگ و تمدن اسالمی این جریان بر اساس 
که  گرفته است. مهدی نام منجی موعود مسلمانان است  آموزه مهدویت شکل 
چگونگی  و  هویت  مورد  در  خاصی  برداشت  یک  هر  اسالمی  گون  گونا فرقه های 

۱. خاستگاه های نظری و زمینه های تاریخی
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یا  »مسایح«  عبری  واژه  عربی  برگردان  واژه  این  برخی  اعتقاد  به  دارند.  او  ظهور 
گرویده  که به اسالم  که از راه یهودیان یمنی  »مسیح« به معنای هدایت شده است 
بودند به ذهنیت مسلمانان راه یافت.5 به هر حال سنت اسالمی روایاتی از پیامبر 
گیر شدن بی عدالتی و بدی  که بر نجات بخشی جامعه بشری پس از فرا در بردارد 
توسط شخصی به این نام  خبر می دهند. در منابع روایی شیعه روایات بسیاری 
گر از دنیا حتی به اندازه یك روز  که »ا با این مضمون از پیامبر)ص( نقل شده است 
کند تا فردی را از خاندان من بر  باقی مانده باشد خداوند آن روز را چندان طوالنی 
که انباشته از ستم شده است  که نام او با نام من یکی است تا آن را همچنان  انگیزد 

کند«.6 پر از عدل و داد 
گون شیعه هر یک تفسیر ویژه ای از آموزه مهدویت داشته اند و  گونا   فرقه های 
کرده اند. در جریان بحران خالفت راشده  بر اساس آن نوعی از موعودگرایی را طرح 
زمینه هایی  کردند،  تعبیر  فتنه  را   آن  گروهی  که  امام علی)ع(  و  زمان عثمان  در 
به شکل یك جریان فکری صورت بندی  ولی  فراهم شد  اندیشه  این  برای طرح 
که بر پایه اعتقاد به امامت  کیسانیه از  نخستین فرقه های شیعی است  نشد. 7 
و مهدویت محمد حنیفه پس از شهادت برادرش امام حسین )ع( استوار بود و 
کوشش مختار ثقفی در عراق بسط یافت و می توان آن را از نخستین نمونه های  با 

کرد.8 موعودگرایی در تاریخ تمدن اسالمی قلمداد 
 دوازده امامی مهدی موعود)عج( فرزند یازدهمین امام است و پس از والدت 
که به خواست  کبری از دیدگان پنهان شد و تا زمانی  در دو مرحله غیبت صغری و 
یافت. دوران غیبت دوران  ادامه خواهد  فرا رسد دوران غیبت  او  خداوند ظهور 
که در آن شیعه ضمن طرد نظام های سیاسی موجود آرمان تحقق  انتظار است 
نظام سیاسی عادالنه را در سر دارد. وجه اثباتی انتظار بر نیگیزاننده قیام برضد 
کنارگیری از امور سیاسی تا زمان  نظام سیاسی موجود است ولی وجه سلبی آن 
کند. این دوران در نهایت با رجعت؛ یعنی بازگشت مهدی به  بازگشت را توصیه می 
پایان می رسد و او رسالت تاریخی اش را محقق می سازد. بنابر این آموزه مهدویت 

کلیدی غیبت، انتظار و رجعت پیوند دارد. و موعودگرایی در شیعه با سه مفهوم 
 آموزه مهدویت همواره دست مایه مناسبی برای شکل گیری و بسط جریان های 
و تشکیل  اتمی  به سالح های  بوده است. دستیابی  بین شیعه  در  موعودگرایانه 
هسته ای  تهدید  زیرا  زده اند؛  دامن  وضعیت  این  تقویت  به  نیز  اسراییل  دولت 
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کیهان نابود خواهند  که روزی همه  جهان و  توانست این ادعای ادیان ابراهیمی را 
اذهان  برای  را  پایان  این  بودن  قریب الوقوع  و  کنند  باورپذیرتر  و  ملموس تر  شد، 
عمومی واقعی تر جلوه دهد. مسئله  دولت اسرائیل، به همه  آن پیش گویی های 
که در سنِت یهودی، مسیحی و اسالمی درباره  ارض موعود وجود  »آخرالزمانی« 
دارد، معنا و بعدی تازه بخشید. برای شماری از مسیحیان رجعت مسیح به ارض 
»آزادکردن  و  اسرائیل  نابودی  مسلمانان  از  گروهی  برای  و  شد  نزدیک تر  مقدس 
ظهور  کردن  فراهم  برای  الزم  اقدامات  از  یکی  یهودیان«  دست  از  بیت المقدس 

مهدی قلمداد شد.
 در قرن بیستم جریان های موعودگرایانه در دو شکل دینی و غیر دینی بسط و 
گونه های دینی  گسترش یافتند و موضوع پژوهش های فراوانی در این باره شدند. 
گونه های  و  گرفتند  و اسالمی شکل  و مسیحی  بر اساس سنت های یهودی  آن 
الحادی آن بر اساس دو سنت مارکسیسم و فاشیسم پدید آمدند. به تعبیر برتراند 
راسل، مارکسیسم نوعی مسیحیت سکوالر است؛ چون همه عناصر آن را دارد؛ اّواًل: 
در آن، ثنویت هست. جنگ خیر و شر و آدم و شیطان، در مارکسیسم به صورت 
جنگ فئودال و دهقان، بورژوا و پرولتر دیده می شود. ثانیًا: تاریخ، در مسیحیت 
سه اپیزود دارد. دوره َاب، ابن و روح القدس؛ پس از مسیح )ابن(، دوره روح القدس 
سه  هم  مارکسیسم  است.  تاریخ  عقالنیت  دوره  روح القدس،  است.  شده  شروع 
که سنتز  ُکُمون اّولیه، دوره نزاع طبقات و دوره جامعه بی طبقه  دوره دارد. دوره 
دو دوره قبل است. در مسیحیت نیز انقالب وجود دارد؛ انقالب جهانی آخرالزمان 
کار و  یا جنگ آخرالزمان بین مسیح و دّجال در می گیرد. در مارکسیسم بین اردوی 
اردوی سرمایه چنین نزاعی در می گیرد و فرجام آن هم بهشتی زمینی یعنی جامعه 

بی طبقه است

فاشیسم هم نوعی منجی گرایی مدرن است

یک  هستم؛  تاریخ  مرحله  آخرین  هستم.  سوم  رایش  من  می گوید:  فاشیسم 
به نوعی، خود  برود؛ فاشیسم  از بین  باید  نژاد پست تر  و  بگیرد  را  باید دنیا  نژاد 
را با داروینیسم اجتماعی پیوند می زند. در آلمان و ایتالیا، فاشیسم پس از یک 



  زاد
کتــاب مــاه

158

که آنها  در نیمه دوم قرن اخیر، ایران شاهد دست کم دو جریان موعودگرایانه بوده 
را تحت عنوان »موعودگرایی غیرسیاسی«10و »موعودگرایی سیاسی«11می توان جای 
گونه نخست از نظر زمانی بر نوع اخیر مقدم است و انجمن حجتیه مهدویه  داد. 
گروه،  گرفت آن را نمایندگی می  کرده است. این  که با ایده مبارزه با بهاییت شکل 
تشکلی غیر سیاسی بود که بر اساس سنت فکری مسلط در اندیشه شیعی با نگرش 
سلبی به حکومت در عصر غیبت می نگریست و به تقیه در عصر غیبت و انتظار و 
آیینی  بهاییت  آنان  از دیدگاه  اعتقاد داشت.  برای ظهور حضرت مهدی  آمادگی 
که بر اساس تحریف آموزه مهدویت  پدید  کننده است  گمراه  بدعت گذار، انحرافی و 
گسترش آن پیامدهای زیانباری برای جامعه اسالمی دارد، از این رو ستیز با  آمد و 
آن ضروری و در این راه همکاری با هر نوع حکومتی جایز است. انجمن حجتیه 
فعالیت  از  را  خویش  اعضای  و  کرد  معرفی  سیاسی  غیر  را  خود  اساسنامه اش  در 
سیاسی باز می داشت. هر چند منع فعالیت سیاسی به معنای بازداشتن از پذیرش 
با  سمتهای سیاسی در حکومت نبود و همکاری با حکومت در راستای  مبارزه 

بهاییت را روا و نیك قلمداد  می  کرد.12
 در دهه ۵۰ به دنبال شکل گیری و بسط گفتمان گفتمان اسالم سیاسی در ایران 
را جستجو می کرد،  به جامعه  و سامان دادن  اداره دولت  برای  الگویی دینی  که 
موعودگرایی غیر سیاسی به تدریج دچار چالش و بحران شد. این بحران به ویژه 
که آیت اهلل خمینی تقیه در برابر رژیم پهلوی را حرام و مبارزه با  از هنگامی آغاز شد 
کوشش برای  کرد. از دیدگاه وی مبارزه با استبداد و استعمار و  آن را واجب اعالم 
آیین  با  مبارزه  اهدافی  چنین  برابر  در  و  داشت  اصالت  اسالمی  نظامی  تأسیس 

۲.موعودگرایی در ایران معاصر

خ  کندگی9ر شرایط آنومیک پیدا شد، زیرا در چنیین شرایطی در جامعه یک ازجا 
کاریزماتیک فراهم می شود.  در جوامعی  می دهد و زمینه برای ظهور یک رهبر 
فربه  موعودگرایانه  آموزه های  ابراهیمی  ادیان   پرتو  در  که   نیز  ایران  همچون 
جنبش های  وقوع  احتمال  کند،  ظهور  نیز  کاریزماتیک  رهبر  یک  و  باشد  شده 

موعودگرایانه باال می رود.
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بهاییت رنگ می باخت و در درجه دوم قرار می گرفت. از این رو وی انجمن حجتیه 
را که در اوج مبارزات همچنان تقیه پیش می گرفت، یك جریان فریب خورده و افکار 
کرد. با پیروزی انقالب اسالمی چالش و ستیز با  آنان را »غلط و انحرافی« معرفی 
این جریان بسیار جدی تر شد و در نهایت به دستور امام  خمینی تعطیل و منحل 

اعالم شد.
 انحالل انجمن حجتیه به معنای پایان ماجرای موعودگرایی نبود بلکه زمینه-
در  شد.  سیاسی«  »موعودگرایی  عنوان  با  جدید  جریانی  و  گفتمان  ظهور   ساز 
با  چالش  از  حاصل  شدن  بحرانی  و  بی قراری  پی  در  موعودگرایی  گفتمان  واقع 
گفتمان رقیب به صورتبندی جدیدی دست یافت و در چارچوب آن توانست به 
حیات خود در شکل تازه ادامه دهد. موعودگرایی سیاسی  بر پایه همنهادسازی 
آموزه های موعودگرایانه و اسالم سیاسی پدید آمد و در طول سه دهه به تدریج 
کند. این جریان  موفق شد موقعیت خود را در بین جریان های سیاسی تثبیت 
کرد.  کوشش برای رسمیت بخشیدن به خود را آغاز  در زمان حیات امام خمینی 
گزارش برخی از نزدیکان رهبر انقالب، سه نفر از چهره های برجسته این  بر اساس 
کردند.  جریان در دیدار با ایشان خود را به عنوان مرتبطین با امام زمان معرفی 
امام خمینی از آنان خواست تا پاسخ سه سوال را از امام زمان جویا شوند و پس از 
گفت: شیادها،  کامی در پاسخ به پرسش ها آنان را شیاد خواند و خطاب به آنان  نا

دست از این حرف هایتان بردارید و دنبال شیادی نروید.14
کوشش بازنایستاد و به تدریج   پس از درگذشت آیت اهلل خمینی این جریان از 
توانست جایگاه خود را ارتقاء بخشد و به بهبود موقعیت سیاسی خود اقدام کند. به 
گمان نگارنده در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ گروهی از وابستگان به 
این جریان توانستند با استفاده از شکاف میان نیروهای اصالح طلب و محافظه کار 
و نیز با بهره گیری از موقعیت خود و حمایت های پنهان برخی از عناصر قدرت پست 
کنند. در جریان انتخابات اخیر نیز با وجود ائتالف  ریاست جمهوری را از آن خود 
نسبی جریان محافظه کار و اصالح طلب به علت بهره مندی از حمایت آشکار عناصر 
قدرت بار دیگر توانستند از انتقال قدرت به جریان های رقیب جلوگیری و به حضور 
خود در نهاد ریاست جمهوری ادامه دهند. دالیل و مستنداتی که برای تقویت این 
گمانه وجود دارد بسیارند و در ادامه کوشش خواهد شد تا پس از بررسی مولفه های 

اعتقادی و ویژگی های رفتاری این جریان برخی از آنها بیان شوند
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چنانکــه اشــاره شــد موعودگرایــی سیاســی تلفیقــی از آموزه هــای موعودگرایانــه و 
اســالم سیاســی اســت و از یــك ســو ایــده آخرالزمــان و ظهــور منجــی موعــود و از ســوی 
دیگــر اندیشــه تأســیس حکومــت دینــی و اداره جامعــه بــر اســاس دیــن را بــه عنــوان 
مقدمــه ظهــور طــرح می کنــد. از ایــن رو ایــن جریــان دارای اصــول و ویژگی هــای 
گرایش هــای اســالم سیاســی  گونــه غیــر سیاســی آن و همچنیــن بــا دیگــر  مشــترکی بــا 
گونه هــای بدیــل خــود  کــه آن را از  می  باشــد. بــا وجــود ایــن نمی تــوان تفاوت هایــی 
گرفــت.  ــا دیگــر رقیبــان مرزبنــدی می کنــد را نادیــده  ــو آنهــا ب جــدا می ســازد و در پرت
افــزون برایــن موعودگرایــی سیاســی بــه شــکل جــدی وام دار بدیل هــای غربــی خــود 
چــه در ســنت مســیحی و یهــودی و چــه در ســنت مارکسیســتی و فاشیســتی اســت. 
گر بیشــتر نباشــد  وام داری این جریان به الگوهای غربی در قیاس با ســنت شــیعی ا
کمتــر نیســت و بســیاری از مفاهیــم و نشــانه های خــود از جملــه یهودی ســتیزی را از 
کــرده اســت. بنابــر ایــن موعودگرایــی سیاســی در مجمــوع اصــول و  گرته بــرداری  آنهــا 
کــه آمیــزه ای از عناصــِر برگزیــده ای از ســنِت شــیعی  ویژگی هایــی را بازنمایــی می کنــد 
کمونیســم  و اســالم سیاســی و نیــز عناصــری از ایدئولوژی هــای توتالیتــر غربــی ماننــد 

و فاشیســم اســت.
کــم بــر ایــن جریــان  اعتقــاد بــه آخرالزمــان و بــاور بــه ایــن اســت   نخســتین اصــل حا
کــه تاریــخ در حــال نزدیــک شــدن بــه پایــاِن خــود اســت و امــام دوازدهــم، منجــی و 
کنــد.  کــرد و جهــان را از عــدل و قســط خواهــد آ موعــود، بــه زودی ظهــور خواهــد 
ایــن اصــل بــرای موعودگرایــان سیاســی مقاومــت در برابــر نظــام بیــن الملــل و نظــم 
جهانــی را در پــی دارد زیــرا آنــان اخبــار مربــوط بــه اخرالزمــان را از دیــدگاه تجویــزی و 
توصیــه  ای تفســیر و تحلیــل می کننــد. موعودگرایــان غیــر سیاســی بــا وجــود اشــتراك 
در ایــن اصــل، بــه ایســتادگی در برابــر نظــام بیــن الملــل نمی اندیشــند و اخبــار مربوط 

بــه آخرالزمــان را بــا دیــد توصیفــی تفســیر می کننــد.
کیــد بر اســالم آیینی در برابر اســالم فقاهتی و اخالقی   دومیــن اصــل ایــن جریــان تا
اســت. ایــن جریــان چنــدان پــروای فقــه و احــکام شــرعی و اصــول اخالقــی دیــن را 
نــدارد و بیشــتر برجنبه هــای عاطفــی و احساســی همچــون مراســم های مربــوط بــه 
کیــد می کنــد. مراســم  والدت و درگذشــت امامــان ماننــد عاشــورا و نیمــه شــعبان تا

۳. اصول و ویژگی ها
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زیــارت عاشــورا و یــا دعــای ندبــه بــرای پیــروان این جریــان اهمیتی بســیار دارد. روش 
آن در تفســیر و تبلیــغ دیــن بهــره بــردن از نوعــی هرمنوتیــك عامیانــه و عــوام پســندانه 
کــه قــدرت تحریــك احساســات عــوام را  کیــد می کنــد  ــر روی آموزه هایــی تا اســت و ب
کــزی همچــون مســجد  داشــته باشــد. از ایــن رو توســعه مداحی گــری و توجــه بــه مرا

جمکــران در برنامه هــای فرهنگــی آن از اولویــت برخــوردار اســت.
کیــد بــر اســالم عامه پســند ارزش چندانــی   موعودگرایــی سیاســی بــه دلیــل تأ
بــرای مطالعــه روش منــد اســالم و علــوم اســالمی مرســوم در حوزه هــای علمیــه 
قایــل نیســت. ایــن نگــرش فاصلــه ایــن جریــان را بــا روحانیــت و مرجعیــت معنــادار 
کــه بــه علــوم مرســوم حــوزوی پایبندنــد و در  می کنــد، زیــرا از دیــدگاه روحانیونــی 
گسســته خــردی  ــد آخرالزمان گرایــی نشــانه  چارچــوب نظــام حــوزه آمــوزش دیده ان
و بی عقلــی قلمــداد می شــود. از ایــن رو موعودگرایــی بــه ویــژه وجــه سیاســی آن 
ــه علــت  ــاد روحانیــت را ب ــد و نه ــان نمی ده ــوش نش ــه روحانیــت روی خ ــدان ب چن
عــدم همراهــی بــا ادعاهایــش فاســد و آن را نیــز از عالیــم آخرالزمــان قلمــداد می کنــد.
اســت.  پیش بینــی  و  پیش گویانــه  و  غریبــه  علــوم  بــه  توجــه  اصــل  ســومین   
موعودگرایــی سیاســی بــه فــرد مقــدس و ذکــر و اســتخاره و علــوم پیش گویانــه حتــی 
گــر از ســنخ جــادو و ســحر باشــد اهمیــت بســیار می دهــد. توجــه بــه ایــن امــور ریشــه  ا
ــر ایــن اســاس  ــد دارد. ب ــه علــوم و دانش هــای جدی ــان ب در نگــرش منفــی ایــن جری
وفــاداران بــه ایــن جریــان دانش هــای مــدرن را بــی بنیــاد و مــدارك دانشــگاهی را 
کاغــذ پــاره قلمــداد می کننــد. البتــه بــا دیــدی ابزارگرایانــه و بــرای اقنــاع تــوده خــود را 
بهره منــد از چنیــن مدارکــی معرفــی می  نماینــد. بــه هــر حــال جایگزیــن دانش هــای 
گــر منبــع آن  جدیــد بــرای آنــان همــان علــوم غریبــه و پیش گویانــه اســت حتــی ا
گســترش خرافــات و  ــه  ــوع نگــرش همچنیــن ب مرتاض  هــای هنــدی باشــند. ایــن ن

ــت. ــن زده اس ــان دام ــن جری ــداران ای ــزد طرف ــات در ن موهوم
 چهارمیــن اصــل ایــن جریــان اعتقــاد بــه اعمــال تســریع بخــش بــرای ظهور اســت. 
موعودگرایــی سیاســی خــود را حامــل پیامــی از ســوی امــام غایــب شــیعه حضــرت 
ــور  ــی ظه ــرای نزدیک ــان ب ــم جه ــن نظ ــم ریخت ــوا و بره ــه بل ــف ب ــج( و موظ مهدی)ع
می دانــد. ایــن جریــان بــر خالف گونــه غیــر سیاســی اش تفســیری حماســی از انتظــار 
کــردن ظهــور نظــر می دهــد.  ارائــه می  کنــد و بــه ضــرورت اقــدام انســانی بــرای نزدیــك 
ایــن برداشــت بــه  ایــن جریــان حالتــی انقالبــی می دهــد و شــعارهای آن را بســیار 
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کــه  رادیــکال می کنــد. ایــن شــعارها همچــون نابــودی اســراییل و نفــی هولوکاســت 
کــم بــر جهــان را هــدف قــرار می دهــد و جنبــه آشــوبگرایانه  بیشــتر ســتیز بــا نظــم حا
دارد در وهلــه نخســت شــاید برخــی را بــه طمــع خــام اینکــه همان شــعارهای انقالب 
اســالمی و امــام خمینــی اســت بــا خــود همــراه ســازد. ولــی بــا نــگاه دقیــق می تــوان 
کامــاًل متفــاوت از دیــدگاه رهبــر انقــالب  کــه ایــن شــعارها بــر اســاس مبنــای  دریافــت 
کــه از نظــرگاه وی شــیادی قلمــداد شــده اســت.  اســالمی طــرح شــده؛ مبنایــی 
کــه بــه هماننــدی ایــن شــعارها بــا الگوهــای  ایــن تفــاوت هنگامــی آشــکار مــی شــود 

فاشیســتی موعودگرایــی همچــون آلمــان هیتلــری توجــه شــود.
پاییــن و محــروم جامعه انــد و در میــان  ایــن جریــان بیشــتر طبقــات  پایــگاه   
ــای  ــی از تفاوته ــی یک ــن ویژگ ــدارد. ای ــداری ن ــه طرف ــاالی جامع ــط و ب ــه متوس طبق
ــه عنــوان نماینــده  ــه غیرسیاســی اش می  باشــد. انجمــن حجتیــه ب گون ــا  مهــم آن ب
جریــان غیــر سیاســی طرفــداران زیــادی در بیــن طبقــات متوســط و بــاالی جامعــه 
داشــت و اساســا بــه توســعه پایــگاه خــود در طبقــات محــروم نمی اندیشــید. برخــی 
کــه علــل پیدایــش جنبــش موعودگرایانــه را مــورد بررســی قــرار داده  از پژوهشــگران 
کرده انــد. بــه اعتقــاد  انــد عامــل محرومیــت نســبی را در بیــن دیگــر عوامــل برجســته 
ــی،  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــش محرومیت ه ــبی در پوش ــای  نس ــان محرومیت ه آن
ارگانیســمی15، اخالقــی و در نهایــت روحــی و معنــوی ســبب می شــوند تــا افــراد بــرای 

جبــران محرومیت هــای خــود بــه آموزه هــای موعودگرایانــه روی آورنــد.
آمــوزه  بــر  افــزون  بــرای طــرح و بســط ایده هــای خــود   موعودگرایــی سیاســی 
کــه بیشــتر از نســخه های  مهدویــت از مفاهیــم و نشــانه هایی اســتفاده می کنــد 
ــه  ــان ب ــردن مخالف ک ــم  ــت، مته ــی هولوکاس ــت. نف ــده اس ــرداری ش گرته ب ــی آن  غرب
کــردن  شیطان پرســتی و برگــزاری نمایشــگاه هایی تحــت همیــن عنــوان، برجســته 
ماجــرای مســیح و رجعــت وی در قالــب فیلــم و نمایــش از ایــن مــوارد می باشــد. 
کمك هــای  از  اســتفاده  بــا  هشــتاد  دهــه  اوایــل  در  کــه  روشــن  آینــده  موسســه 
کــرد، در  کمك هــای فراوانــی دریافتــن  شــهرداری تهــران تأســیس و از دولــت نهــم 

کــرده اســت کوشــش فراوانــی  پشــتیبانی فکــری از ایــن جریــان 
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۴. سخن آخر

اساس  بر  ایدئولوژیك  جریان های  دیگر  همچون  سیاسی  موعودگرایی  جریان 
جریان های  دارد.  روشنی  گی های  ویژ و  شده  استوار  مشخصی  اعتقادی  اصول 
ایدئولوژیك تا پیش از استقرار در جستجوی آرمانشهر هستند ولی پس از دستیابی 
به قدرت به تدریج به جای ارزش ها به حفظ موقعیت خود می اندیشند. جریان 
موعودگرایی سیاسی  نه تنها  از این قاعده مستثنا نیست بلکه  از آغاز با هدف 
ابزارگرایانه  نگاهی  همواره  رو  این  از  گرفت،  شکل  سیاسی  قدرت  به  دستیابی 
برخی  مشاهده  با  برخی  شاید  است.  داشته  نشانه ها  و  شعارها  آموزه ها،  به 
متفاوتی  ارزیابی   ، جریان  این  به  منتسب  چهره های  از  رفتاری  نابسامانی های 
به  اعتقاد  نشانگر  که  آن  از  بیش  رفتارهایی  چنین  آنان   نظر  به  کنند.  ارایه 
از  بی اعتقادی به هر چیزند. از دیدگاه این  کی  موعودگرایی سیاسی باشند  حا
نوشتار نابسامانی رفتار این افراد با وجود یك ایدئولوژی جهت دهنده ناسازگار 
که آفت هر نوع تفکر ایدئولوژیك  نیست بلکه بر آمده از انگیزه قدرت طلبی است 
این  زوایای  از  برخی  مورد  در  پرتوافکنی  هدف  با  صرفًا  حاضر  نوشتار  می باشد. 

جریان نگاشته شد و جای مباحث زیادی در این باره همچنان خالی است.15  

 پی نوشت ها:
________________________________________ 

 ]1[ .messianism
 ]2[ .Apocalypticism
 ]3[ .Apocalypse
 ]4[.Said Amir Arjomand, Islamic Apocalypticism in the Classic period, in the Encyclopedia of 
Apocalypticism, Ed by Bernard McGinn, New York, Continuum,۲۰۰۰, Vol ۲,pp۲۳۹-۲۴۸

کــوك، الهاجریــون، ترجمــه نبیــل فیــاض، بــی نــا، ۱۹۹۹،ص ۴۹ و نیز  کرونــه و مایــکل   ]5[. بنگریــد: باتریشــیا 
محمــد عابــد الجابری،العقــل السیاســی العربــی، الطبعــه الثانیــة ، بیــروت: مرکــز الدراســات الوحــدة العربیــة، 

۱۹۹۲،ص۲۸۷
کنگــره شــیخ مفیــد، ۱۴۱۳   ]6[. محمــد بــن نعمــان مفیــد،ا إلرشــاد فــی معرفــة حجــج اهّلل علــی العبــاد، قــم:  

،ج۲ ، ص ۳۴۰
 ]7[ . Arjomand, ibid, p۲۴۹
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 ]8[ .ibid,p۲۵۰
 ]9[ .disorientation
 ]10[ .apolitical messianism
 ]11[ . political messianism
 ]12[. ایــن برداشــت انجمــن حجتیــه بــه نوعــی بــا برداشــت بهاییــت همســویی دارد زیــرا بهاییــت نیــز خــود 
را آیینــی غیــر سیاســی معرفــی می کنــد ولــی همــکاری بــا هــر حکومتــی را در راه ترویــج ایــن آییــن جایــز و نیــك 

مــی دانــد.
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  در  خمینــی  امــام  بیــت  اعضــای  از  توســلی  محمــد  ســخنان  آخریــن   .]13[  

۸۶ بهمــن   ۲۸ تاریــخ   ۱۴۱۲۸=http://www.noandish.com/com.php?id،نظــام
که سبب بدقیافگی فرد می شود.  ]14[. یعنی محرومیت هایی فیزیکی و بدنی 

کنــون انجــام شــده اســت بهــره بــرد. بــه  کــه تــا   ]15[. در ایــن راســتا مــی تــوان از پژوهشــهای ارزشــمندی 
ــی را در  گون گونا گیــن مقــاالت  ــارد مــك  گرایــی ویراســته برن ــدی آخرالزمــان  ــه دانشــنامه ســه جل عنــوان نمون
کــه متاســفانه هنــوز بــه فارســی  گــرد آورده و منبعــی سرشــار بــرای پژوهــش در ایــن بــاره اســت  ایــن زمینــه 

برگردانــده نشــده اســت.
 http://moballeq.ir/index.php/howzehnews/2113-2015-06-27-22-26-12.html
  dinonline.com

 4 ـ اعالم زرکلی ج 4، ص143.
کتــاب، ج 5،   5 ـ معجــم البلــدان، ج 4، ص 367 ـ بــرای اطــالع از تاریــخ و جغرافیــای نجــد نیــز بــه همیــن 
کــه در منابــع ایــن مقالــه صــورت داده شــده  کتابهایــی  ص 261 و تاریــخ نجــد نوشــته امیــن ریحانــی و ســایر 

مراجعــه شــود.
 6 ـ این شهرها در منطقه نفت خیز عربستان واقع است و مرکز فعالیت شرکت »آرامکو« می باشد.

ع شــود بــه تاریــخ روابــط سیاســی ایــران و انگلیــس تألیــف محمــود   7 ـ بــرای تفصیــل قــرارداد 1907 رجــو
محمــود، ج 7، ص 2033 بــه بعــد، تهــران، 1332 ه . ش.

گروترود بل، ج 2.  8 ـ نامه های خانم 
.1927 London .2Vols,IIP621 .Lady bell. The letters ofgerryude bell 

 9 ـ ُسعود )به ضم اول( در لغت مصدر است به معنی میمنت و مبارکی و نام جّد خاندان سعودی است.
کتاب احمد عبدالغفور عطار است. که نام   10 ـ صقرالجزیرة، 

ــخ نجــد  ــن بشــر/1 و 89؛ تاری ــوم، ص 871؛ اب ــه: ابجــد العل ع شــود ب ــه رجــو ــد وهابّی ــرای اطــالع از عقای  11 ـ ب
الحدیــث 21؛ الفکرالّســامی، ج 4، ص 196؛ األعــالم، ج 7، ص 137؛ عبدالوهــاب 10...

کــه فقــط بــه ســّنت و ســیره بــزرگان صــدر اســالم   12 ـ ســلفّیه یــا اصحــاب ســلف صالــح فرقــه ای از مســلمانانند 
عمــل می کننــد و از تجــّدد و تغییــر و تبدیــل ســّنت رســول اهّلل ـ ص ـ و صحابــه اجتنــاب می ورزنــد. معروفتریــن 
کــه شــیخ  علمــای ایــن فرقــه ابــن تیمیــه )شیخ االســالم احمــد بــن عبدالحلیــم 661 ـ 728 ه . ق.( اســت 

کــرده اســت. محمــد بــن عبدالوهــاب از او پیــروی 
 13 ـ محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مرخــان )فرحــان( ـ ف 1179 ه . ق. ـ نخســتین امیــر معــروف ســعودی ـ 

صقرالجزیــرة، ج 1، ص 52؛ قلــب جزیرة العــرب 327...
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کرد؟ کسی دستور تخریب بقیع را صادر  چه 
چهار  قبور  است.  اسالم  تاریخ  گنجینه  بلکه  نیست،  گورستان  یک  تنها  بقیع 
امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، 
از  نفر  هزار  ده  به  نزدیک  و  وآله(  علیه  اهلل  پیامبرخدا)صلی  بستگان  و  تابعین 
قبرستان  این  پیشینه  است.  واقع  آنجا  در  اسالم  تاریخ  نامدار  شخصیتهای 
نیست  مشخص  روشنی  به  اسناد  در  لیکن  می رسد،  اسالم  از  قبل  دوران  به 
از چه زمان مردمان مدینه جنازه  که قدمت آن به چه تاریخی مربوط است و 

ک می سپرده اند. گورستان به خا درگذشتگان خود را در این 
اجساد  مدینه  مردم  هجرت،  از  پیش  که  می دهد  گواهی  تاریخی  منابع 
گاهی نیز در منازل  گورستاِن »بنی حرام« و »بنی سالم« و  مردگان خود را در دو 
مسلمانان  هجرت  با  لیکن   )61 بقیع،  ائّمه  حرم  تاریخ  می کردند.)  دفن  خود 
دفن  با  و  زمان  مرور  به  و  گردید  مسلمانان  قبرستان  تنها  بقیع  مدینه،  به 

نگاهی بــــه 
تـــــــاریـــــخ 

بقیع الغرقــــد
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فرزندان  و  دختران  و  همسران  نیز  و  تابعین  و  صحابه  از  زیادی  تعداِد  اجساد 
شد.)  برخوردار  ویژهای  اهمیت  از  وآله(  علیه  اهلل  اهلل)صلی  رسول  اهلبیت  و 
گورستانهای پیشین، رفته رفته به حالت متروکه در  مدینه شناسی، 321/1( و 

آمد و از میان رفت.
از  و  زراره«  بن  »اسعد  است  شده  دفن  انصار  از  که  کسی  اولین  بقیع  در 
فرزند رسول  ابراهیم  از فوت  بوده است. پس  مهاجرین »عثمان بن مظعون« 
سلف  به  را  ابراهیم  فرمودند  صحابه  به  حضرت  آن  آله(  و  علیه  اهلل  خدا)صلی 
ک بسپارید. پس از دفن شدن  کنار او به خا کنید و در  صالح ما عثمان الحق 
را  خود  عشیره  و  اقوام  پیکر  شدند  عالقه مند  مدینه  مردم  بقیع،  در  ابراهیم 
از  بخشی  ریشه های  و  درختان  مدینه  قبایل  از  یک  هر  و  کنند  دفن  آنجا  در 
آمده  روایت  در  نمودند.  آماده  منظور  همین  برای  را  آن  زمین  و  قطع  را  بقیع 
کنار این قبرستان  که: رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( به دستور خداوند،  است 
حضور می یافت و به مدفونین آن سالم می کرد و برای آنان از خداوند آمرزش 

کافی، 559/4( می طلبید)اصول 
آنجا  در  خاردار  درخت  نوعی  که  اند  نامیده  الغرقد«  »بقیع  رو  آن  از  را  بقیع 
اما  رفت  میان  از  درخت  آن  سپس  است.  بوده  »غرقد«  نامش  و  می روییده 
و  دیوار  پیش،  یکصدسال  تا  بقیع   )462/1 العرب،  شد.)لسان  ماندگار  نامش 
کنون  گذشته تا گشته و از  کنون با دیواری بلند محصور  حصاری نداشت، اما ا
از زیارت پیامبرخدا)صلی اهلل علیه وآله(  از هر فرقه و مذهبی، پس  مسلمانان 
این  آرمیدگان در  و دیگر  وآله(  پیامبر)صلی اهلل علیه  بیت  اهل  آمده،  اینجا  به 
گورستان را زیارت می کنند. قبر امامان معصوم)علیهم السالم( و تعداد دیگری 
وهابیان  حمله  در  که  بوده،  سایبان  و  قبه  دارای  نیز  بقیع  در  شدگان  دفن  از 
کنون این قبرستان به صورت فضای باز و سادهای درآمده و  گردید و ا تخریب 

کوتاهی برخوردار است. تنها برخی از قبور از دیواره های 

ساخت حرم و بارگاه برای مدفن ائمه اطهار )ع(
گرفت. پس از زمان بنی امیه  ساخت حرم و بارگاه در بقیع در چند مرحله صورت 
که شیعیان در سخت ترین شرایط به سر می بردند و حتی جرأت اظهار عقیده 
شیعیان  که  بود  زمان  این  در  و  آمدند  کار  روی  به  عباسی ها  نداشتند  را  خود 
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که سفاح به حقانیت امیرمؤمنان علی  تا جایی  یافتند،  آزادی هایی دست  به 
نمود.  بنی الحسن  به  فدک  بازگرداندن  به  اقدام  و  کرد  اعتراف  )علیه السالم( 
طبیعی است در چنین شرایط و با برداشته شدن همه موانع، شیعیان خاندان 
و  بقیع  ائمه  مدفن  توسعه  و  تعمیر  در  بنی الحسن  سادات  ویژه  به  و  عصمت 
تبدیل خانه عقیل به حرم به عنوان یک وظیفه دینی و نماد مذهبی اهتمام 
و  علیه  پیامبر)صلی اهلل  به عباس؛ عموی  انتساب عباسی ها  ورزند. همچنین 
که به تعمیر و توسعه بارگاه جد  آله( مهمترین انگیزه برای شیعیان آن دوره بود 
کنند. بر اساس مدارک تاریخی پیکر مطهر امام صادق)علیه السالم(  خود اقدام 
در سال 148 هـ . ق و پس از دوران خالفت سفاح و منصور در سال های 136 تا 
157هـ . ق در داخل حرم و پس از تبدیل شدن خانه عقیل به مسجد و زیارتگاه 

کنار قبور ائمه سه گانه دفن شده است. عمومی در 
تا قرن پنجم در این  از این تاریخ  که پس  متأسفانه در مورد تغییر و تحولی 
دست  در  تاریخی  مستند  و  دقیق  اطالع  است،  آمده  وجود  به  شریف  حرم 
این حرم در طول این سه  به یقین  گذشته  با توجه به بحث های  نیست ولی 
قرن نیز مورد توجه عباسیان و شیعیان بوده و در هر فرصت ممکن به تعمیر و 

تجدید بنای آن اهتمام ورزیده اند.
خوشبختانه  که  شده  آغاز  پنجم  قرن  از  حرم  بنای  تجدید  بعدی  مرحله  اما 
مسلم  مدارک  طبق  دارد.  وجود  زمینه  این  در  زیادی  تاریخی  مدارک  و  اسناد 
و  ظرافت  ارتفاع،  و  استحکام  نظر  از  که  بقیع  ائمه  حرم  بارگاه  و  گنبد  تاریخی، 
زیبایی بر همه قبه های موجود در بقیع تفوق داشته و به مدت هشتصد سال 
سر بر آسمان می سوده و نظر مورخان و جهانگردان را به خود جلب می کرد، به 
دستور »مجد الملک ابوالفضل اسعد بن محمد بن موسی البراوستانی القمی«، 
وزیر برکیارق از سالطین سلجوقی در بین سال های 486 الی 498 هـ . ق ساخته 

شده است.
می گوید:  . ق  هـ   495 سال  حوادث  در  اثیر  ابن  خ معروف  مور زمینه  این  در 
او  و  گفت  وداع  را  دنیا  حسینی  عماره  بن  منظور  مدینه؛  امیر  سال  این  »در 
از اهالی قم بود و از سوی مجد الملک براوستانی برای ساختن  که  معماری را 
قتل  به  می برد،  سر  به  مدینه  در  پیامبر  عموی  عباس  و  علی  بن  حسن  قبه 

رسانید.« 
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النقض  کتاب  در  ق(   556 سال  )در  زنده  قزوینی  عبدالجلیل  همچنین 
که عباس بن عبدالمطلب پدر خلفا آنجا مدفون  می گوید: »قبه حسن بن علی 
آوردن  دست  به  برای  راه  بهترین  شاید  است«.  فرموده  مجدالملک  است 
کیفیت این بنای شریف و مشخصات آن مراجعه به ثبت مشاهدات و خاطرات 
کشیده  به فلک  و سر  بزرگ  »قبه ای  باشد. مشخصات  و جهانگردان  مورخان 
و بسیار مستحکم« مشترک در بین مشاهدات مورخان می باشد؛ جهانگردانی 
المغربی و  البلوی  ابن نجار در قرن هفتم، خالد بن عیسی  ابن جبیر  همچون 

ابن بطوطه )جهانگرد معروف( در قرن هشتم.
گذشت بیست و  اولین تعمیر در حرم ائمه بقیع در سال 519 هـ.ق و پس از 
که به دستور مسترشد باهلل، خلیفه  چهار سال از ایجاد ساختمان آن می باشد 
و   623 بین سال های  بقیع  تعمیر در حرم  گرفته است. دومین  انجام  عباسی 
انجام  باهلل  مستنصر  نام  به  عباسی  خلفای  از  دیگر  یکی  وسیله  به  ق  هـ.   640
هجری  سیزدهم  قرن  اوایل  به  متعلق  شریف  حرم  سوم  تعمیر  است.  گرفته 
که  گرفته است. فرهاد میرزا  که به دستور سلطان محمود عثمانی انجام  است 
در سال 1292 هـ . ق به حج مشرف شده است، می نویسد: »تعمیر بقعه مبارکه 
محمدعلی  دست  به  هجری   1234 سنه  در  محمودخان  سلطان  از  بقیع  در 

پاشای مصری و به امر سلطان واقع شده است.«
هشت  بقیع  حرم  آنکه  شریف:  حرم  معماری  خصوصیت های  و  گی ها  ویژ
 1302 سال  در  که  فراهانی  محمدحسین  میرزا  نمونه  برای  است.  بوده  ضلعی 
اثنی  ائمه  از  نفر  » چهار  می گوید:  است،  کرده  زیارت  را  شریف  حرم  این  هـ.ق 
که به صورت هشت  که در بقعه بزرگی  عشر ـ صلوات اهلل علیهم اجمعین ـ است 

گنبد آن سفیدکاری است.«  ضلعی ساخته شده است واقع اند و اندرون و 
حرم بقیع دارای دو در بوده است. ابن نجار مدینه شناس معروف متوفای 
و  همیشه  آنها  از  یکی  که  است  بوده  در  دو  دارای  می گوید:»بقیع  هـ.ق   647
هم  محرابی  بقیع  بارگاه  است.«  بوده  باز  زائرین  روی  به  روز  ساعات  تمام  در 
کفش دار  داشته است. حرم بقیع خادمانی نیز داشته است. این خدام شامل 
»یکشنبه  می نویسد:  خود  سفرنامه  در  امین الدوله  بود.  زیارتنامه خوان  و 
کردم. آنجا جز حاج  یازدهم محرم 1316 هـ.ق هوای بقیع و زیارت ائمه هدی 
کلیددار، متولی و  کسی نبود.  کفش دار و یک سقا  صادق یزدی و یک ضعیفه 
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زیارتنامه خوان هنوز نیامده بودند.« همچنین در برخی سفرنامه ها برای حرم 
تزئیناتی ذکر شده و اینکه این حرم صحن نداشته است.

که قبور ائمه بقیع و جناب عباس  آنچه از تاریخ به دست می آید این است 
ضریح های  دارای  تخریب  زمان  تا  هفتم  قرن  از  پیش تر  بلکه  و  قدیم االیام  از 
)علیهم السالم(  ائمه  قبور  اتصال  و  نزدیکی  مناسبت  به  که  متعددی  بوده  اند 
همه آنها در داخل یک ضریح و قبر عباس عموی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 
به علت فاصله آن با این قبور دارای ضریح مستقل بوده است. همه مورخان 

کرده اند. از ظرافت و زیبایی این ضریح ها تعریف و تمجید 
که از صندوق قبور ائمه بقیع سخن به میان آمده به  در تاریخ برای اولین بار 
وسیله جهانگرد معروف ابن جبیر )متوفای 614 هـ . ق( می باشد. او می گوید: 
که  از چوب می باشد  دارای ضریحی  و  بلندتر  زمین  از سطح  و  بزرگ  » قبرشان 
بدیع ترین و زیباترین نمونه از نظر فن و هنر است و نقوشی برجسته از جنس 
مس بر روی آن ترسیم و میخ کوبی هایی به جالب ترین شکل در آن تعبیه شده 
که  دیگر  خ  مور عده ای  و  است«  نموده  جالب تر  و  زیباتر  هرچه  را  آن  نمای  که 

کار برده اند.  شبیه به این تعابیر را به 
گفت اولین  این ضریح ها به دستور مجدالملک ساخته شده است، می توان 
ضریح بقیع نیز به دستور مجدالملک ساخته شده است. همچنین دو ضریح 
که سومین آنها تا زمان تخریب  دیگر نیز برای بقیع ساخته و نصب شده است 
این حرم پا برجا بوده است. مرحوم سید محسن می گوید: » در اصفهان ضریح 
آن  باالی  قسمت  در  که  شد  ساخته  زیبا  و  ظریف  صورتی  به  فوالد  از  دیگری 
به  فراوانی  با سختی  که  بود  ترسیم شده  زیبا  با آب طال و خط  اسماء حسنی 
پرداخت  با  و  متوقف  سال  سه  مدینه  سران  ممانعت  خاطر  به  و  منتقل  جده 

گردید.« کالنی به مخالفان، در حرم نصب  مبالغ 

وهابیت
که جامعه بزرگ اسالمی از پدیده ای به نام وهابیت  بیش از سیصد سال است 
که  سالهاست  گروه  این  بار  زیان  و  ناپذیر  جبران  پیامدهای  که  می برد  رنج 

جهان اسالم را مورد تهدید قرار داده است. 
در  موجود  اعتقادات  براساس  وهابی  گذار  بدعت  و  مخرب  های  اندیشه 
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که با حلول تعاریف سلفی در قرن  گذاری شد  فقه حنبلی در قرن چهارم پایه 
گردید و در قرن دوازدهم سازمان یافت و در قرن چهاردهم هجری  هشتم احیا 
گردید.  کاالی سیاسی ازنقطه ای به نقطه دیگر صادر می  این مکتب به عنوان 
که دولت های  از توطئه هایی دارد  گروه نشان  این  تاریخچه و جریان شناسی 
کرده اند تا با ایجاد انشقاق و تفرقه بین امت  استعمارگر علیه مسلمین طراحی 
راه  اسالمی،  اعتقادات  در  عقلی  پشتوانه  بدون  و  زور  ادبیات  تزریق  و  اسالمی 
و  بیانداز  تفرقه  تئوری  و  نموده  باز  اسالم  جهان  بر  خویش  کمیت  حا برای  را 

کنند. کن را در جهان اسالم عملی  حکومت 
دستور  به  اصل  در  فرقه  این  که  کرده اند  ثابت  وهابیت  تاریخ  محققان 
"پایه های  کتابهایی چون  مثال  عنوان  به  ایجاد شد.  بریتانیا  وزارت  مستقیم 
"خاطرات  و  یا  ویلبی  جان  سنت  از  نجد"  "تاریخ  و  حماد  خیری  از  استعمار" 
مستر  "خاطرات  نیز  و  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  اولین  وایزمن"  حاییم 
مستعمرات  وزارت  جاسوسان  نقش  و  برداشته  راز  این  از  پرده   ،... و  همفر" 

گیری و تثبیت این فرقه، حکایت می کند.  انگلیس را در شکل 
ابن عبدالوهاب مؤسس  با محمد  را  همفر در خاطرات خویش آشنایی خود 
کند:» این  جوان  مغرور )محمد بن  عبدالوهاب ( در  فرقه وهابیت اینگونه بیان می 
فهم  قرآن  و سنت  از درك  خودش  پیروی  می کرد، و آراء و نظریات  بزرگان  مذاهب  
را طرد می کرد. نه  تنها بزرگان  زمانش  و بزرگان  مذاهب  اربعه  بلکه  حتی  درباره  ابی  
کتاب  و سنت  چیزی  خالف  نظریات  آنان  می یافت   بکر و عمر نیز ـ در صورتیکه  از 
گمشده  خودم  را در محمد بن  عبدالوهاب   ـ آراء آنان  را هم  به  دیوار می زد. من  
که  از علمای  عصر خود داشت  و  یافته  بودم ، زیرا آزادگی  و غرور و منش  و تنفری  
که  حتی  به خلفای  چهارگانه  نیز اهمیتی  نمی داد، و تنها به  فهم   استقالل  نظرش  
خودش  در قرآن  و سنت  اتکاء می کرد... سخت  نسبت  به  ابوحنیفه  می تاخت ، و 
که:  درباره  خودش  می گفت : من  از ابوحنیفه  خیلی  بیشتر می فهمم و مدعی بود 

کتاب  بخاری  باطل  است .«)دستهای ناپیدا، 32( نصف  
مستعمرات   وزارت   گفت :  کل   دبیر  بودم،  لندن  در  که  زمانی  می گوید  همفر 
کند،  که  آن  را باید اجرا  نقشه دقیقی  برای  شیخ عبدالوهاب  تهیه  نموده  است  

و این  نقشه  عبارتست  از:
اموالشان ،  کردن   آنان ، و غارت   1. تکفیر تمام  مسلمانان  و مباح  بودن  قتل  



مقاالت

171

و هتك  آبروی  آنان ، و فروختن  آنان  در بازار برده  فروشان ، و جواز برده  ساختن  
گرفتن  زنانشان . کنیز  مردانشان  و 

گر بتواند ـ و  کعبه  به  نام  اینکه  جزء آثار بت  پرستی  است  ـ ا 2. نابود ساختن  
قافله های  حجاج   به  غارت   قبایل   و  و تحریك  عشایر  از حج ،  مانع  شدن  مردم  

کشتن  آنان . و 
کوشش  به  منظور ایجاد روح  نافرمانی  نسبت  به  خلیفه عثمانی  و تحریك    .3
مردم  برای  جنگیدن  با او و تجهیز لشکرهایی  برای  این  منظور، و نیز الزم  است  
کاسته   آنان   از نفوذ  با تمام  وسائل  ممکنه  مبارزه  شود، و  با شریف های  حجاز 

گردد.
و  مکه   در  مسلمانان  مقدسه   کن   اما و  ضریحها  و  قبه ها  ساختن   ویران    .4
اینها  اینکه   نام   به   باشد،  داشته   امکان   برایش   که   اسالمی   بالد  دیگر  و  مدینه  
بت پرستی  و شرك  و نوعی  اهانت  به  شخصیت  پیامبر و خلفای  او و رجال  اسالم  

است .
که  بتواند. ج  و آشوب  در بالد به  هر اندازه   ج  و مر 5. ایجاد هر

که  ناظر به تحریف  قرآن است  در  که  احادیثی   کاری شده،  انتشار قرآنی  دست 
آن  عملی  شده  باشد.)دستهای آلوده،92(

از  از انگلستان به سوی بصره روانه شد و پس  از بازگشت  اینرو همفر پس  از 
هماهنگی  با  وی  گردید.  نجد  عازم  عبدالوهاب  محمدابن  جستجوی  در  آن 
وزارت مستعمرات بریتانیا دور جدیدی از رایزنی های خویش را برای قیام علیه 
کم  حا سعود  محمدابن  همکاری  با  نهایت  در  و  کرد  شروع  عثمانی  حکومت 
درعیه و محمدابن عبد الوهاب مکتب وهابیت را به عنوان یک مکتب ابداعی 

به جوامع اسالمی تحمیل نمودند.  

بقیع تخریب 
ایمان  از  پس  مسلمین  که  است  این  مسلمانان  عموم  درباره  وهابیان  اعتقاد 
گراییده اند. زیرا آنان در دین بدعت  کفر برگشته اند و پس از توحید به شرک  به 
کفر و شرک  گذاشته اند و به جهت زیارت و تبرک جستن به انبیاء و صالحین به 
روی آورده اند، لذا جنگ با آنان واجب و ریختن خون آنان و تصرف اموالشان 

بر مسلمانان )وهابیان( حالل است.
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با  آنان  با توجه به پیوند فکری و مذهبی  بر حجاز،  از تسّلط سعودیان  پس 
ابنیه  آثار و  که وارد می شدند،  محمدبن عبدالوهاب، در هر شهر و منطقه ای 

ساخته شده بر روی قبور بزرگان صدر اسالم را خراب و ویران می کردند.
از بناهای قبرستان بقیع را  بار نخست در سال 1221هـ.ق بخشی  وهابیان، 
ویران نموده و سپس با تکمیل سلطه خود بر حجاز در شوال سال 1344هـ.ق 
گرانقیمت موجود در  آثار را ویران و اموال و اشیای  گنبدها و  کلیه این بناها و 
گنبد و بارگاه و  کن را به تاراج بردند و نه تنها در مدینه، بلکه در هرجا  این اما

کردند زیارتگاهی بود، به ویرانی آن اقدام 
اینگونه  را  حجاز  در  وهابیان  ویرانی های  ابعاد  امین،  محسن  سید  مرحوم 
را  عباس  ابن  مدفن  گنبد  شدند،  طائف  وارد  وهابیان  وقتی  میکند:»  وصف 
که وارد  کرده بودند. آنان هنگامی  کار را  کردند، چنانکه یکبار دیگر این  خراب 
گنبدهای قبر عبدالمّطلب، ابوطالب و خدیجه ام المؤمنین)علیها  مکه شدند، 
السالم( را ویران نمودند و زادگاه پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و فاطمه زهرا)علیها 
گنبد و قبر حوا  که وارد جده شدند،  آنگاه  کردند و  ک یکسان  با خا را  السالم( 
را در مکه، جده، طائف و  کلی، تمام مقابر و مزارات  کردند و به طور  را خراب 
به  کردند،  محاصره  را  منوره  مدینه  که  هم  زمانی  و  نمودند  ویران  آنها  نواحی 
مدینه  بر  وهابیان  تسلط  از  پس  پرداختند.  حمزه  مزار  و  مسجد  کردن  ویران 
منوره، قاضی القضات وهابیان، شیخ عبداهلل بن بلیهد، در رمضان 1344هـ.ق. 
کرد و اعالمیه ای صادر نمود و ضمن آن، جواز  از مکه به جانب مدینه حرکت 
کرده بود. بسیاری از مردم از  گنبدها و زیارتگاه ها را از مردم سؤال  کردن  ویران 
کردن را خواستار شده بودند. ترس به آن پاسخ نداده و برخی نیز لزوم ویران 

)مدینه شناسی، 333/1( 
می  بلکه  نبود،  واقعی  نظرخواهی  سؤال،  و  اعالمیه  این  از  او  هدف  البته 
کند، چون وهابیان در هیچ یک از اعمال  خواست در میان مردم آمادگی ایجاد 
گنبد مرقد حضرت رسول)صلی  گنبدها و ضریح ها، حتی  کردن  خود و در ویران 
آنان است.  پایه مذهب  اهلل علیه وآله( منتظر نظر مردم نبودند و این اعمال، 
گنبدها  شاهد سخن آنکه، آنان پس از نشر این اعالمیه و سؤال و جواب، همه 
ائمه  گنبد مضاجع  کردند و حتی  ویران  آن  اطراف  و  را در مدینه  زیارتگاه ها  و 
که قبر عباس عموی پیامبر)صلی اهلل علیه  اهلبیت)علیهم السالم( را در بقیع، 
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کنار آنها بود، خراب نمودند و دیوارها و صندوق ها و ضریح هایی  وآله( نیز در 
که روی قبرهای شریف قرار داشت، همه را از بین بردند، آنها در این زیارتگاه ها، 

ک، به عنوان عالمت باقی نگذاشتند. جز تّلی سنگ و خا
مادر  و  پدر  آمنه،  و  عبداهلل  مرقد  گنبد  بردن  میان  از  تخریب ها،  جمله  از 
قبر  و  بزرگوار  آن  همسران  مزار  نیز  و  وآله(  علیه  اهلل  خدا)صلی  رسول  حضرت 
مالک،  قبر  و  السالم(  جعفرالصادق)علیه  بن  اسماعیل  قبر  و  عفان  بن  عثمان 
طور  به  و  می انجامد  طول  به  آنها  همه  بیان  که  بود  آن  غیر  و  دارالهجره  امام 
کردند و پیش از آن،  خالصه، تمام مزارات مدینه و اطراف آن و ینبع را خراب 
قبر حمزه عموی پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و قبور بقیه شهدای احد را از بین 
که بخواهد قبر  کسی  ک برجای نمانده بود و  برده بودند و از آنها جز مشتی خا

ک نمی بیند. کند، در صحرا جز تپه ای از خا حمزه را زیارت 
حضرت  بارگاه  و  گنبد  کردن  خراب  از  کارشان،  نتیجه  ترس  از  وهابیان 
وگرنه  کردند  خودداری  بزرگوار  آن  ضریح  کندن  و  وآله(  علیه  اهلل  رسول)صلی 
علیه  اهلل  پیامبر)صلی  قبر  بلکه  نکرده اند،  استثنا  را  ضریحی  و  قبر  هیچ  آنان 
و  آنها  از دیدگاه  و عالقه مردم است،  احترام  بیشتر مورد  که  آن جهت  از  وآله( 
این نظر خاطرشان جمع  از  گر  ا و  اولی به خرابی است  از نظر دالیل وهابیان، 
بود، حتمًا قبر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( را نیز ویران می کردند! بلکه پیش از 
بقیع  ائّمه  تاریخ حرم  کتاب  اقدام میکردند. در  آن  تخریب  به  مزارهای دیگر، 
گرفت  اینچنین نقل شده: این اقدام دقیقًا در هشتم شوال 1344هـ. ق. انجام 
که این عمل ننگین را انجام دادند مبلغ هزار ریال مجیدی دست  کارگرانی  و به 

گردید.  مزد پرداخت 
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مختصات قم میانه

قم  نخستین  دوره  را  یزدی  حائری  عبدالکریم  شیخ  مرجعیت  ساله  دوره ۱۶  گر  ا
معاصر بدانیم و دوره نهضت امام خمینی و عصر جمهوری اسالمی را دوره »قم 
کنیم، دوران ۱۶ ساله مرجعیت آیت اهلل العظمی بروجردی را باید  سیاسی« تلقی 
دوره »قم میانه« نامگذاری کنیم و ریشه بسیاری از تحوالت علمی و اجتماعی دوره 

کنیم. قم سیاسی در همین دوره میانی قم جستجو 

مکتب بودن یا نبودن؟
که در چند   آیا فقه شیعه دارای مکاتب فکری متعدد است؟ این پرسشی است 
سال گذشته، موضوع بحث های علمی و حتی ژورنالیستی قرار گرفته است. سخن 

از نــگاه دکتــر مهــدی حائــری یــزدی سیاســت آیــت اهلل بروجــردی یــک سیاســت 
گماتیســتی و مصلحت گرایانــه ارزیابــی می شــد و حتــی شــاید بتــوان رد پــای  پرا
قــای بروجــردی در فقــه و  ایــن روحیــه عملگرایانــه را در نــگاه محتــاط و عرفــی آ

کــرد. مرجعیــت نیــز مشــاهده 

ویژگی های مکتب قم و
 روش فقهی آیت اهلل بروجردی 

علی اشرف فتحی
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گفتن از مکاتب فکری متعدد، عالوه بر آنکه ناشی از رقابت های علمی و تشکیالتی 
درون روحانیت شیعه است، در چند دهه اخیر به برخی دالیل سیاسی نیز ارتباط 
اینکه حوزه دیرپای نجف دارای اسلوب و متدهای خاص  البته در  یافته است. 
کرد. ولی آیا می توان از وجود مکاتب  پژوهشی و استداللی است، نمی توان تردید 

گفت؟ دیگری با نام مکتب یا مدرسه قم و یا سامرا در برابر نجف سخن 
از دوره  را  آن  آغاز  باید  آیا  نام مکتب قم،  به   در صورت پذیرش وجود مکتبی 
یک  در  قم  نوین  دوره  یا  و  دانست  اولیه(  قرون  قمی  محدثین  )عصر  قم  متقدم 
گرفت؟ در دوره نوین نیز آیا باید شیخ عبدالکریم حائری یزدی را  قرن اخیر را نظر 
پایه گذار مکتب قم دانست و یا آیت اهلل بروجردی را؟ همه اینها پرسش هایی است 
گاه و بیگاه مطرح شده و بحث هایی را برانگیخته است.  که در چند سال اخیر، 
آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد؛ نوه مؤسس حوزه علمیه قم از مهم ترین 

مدافعان وجود مکتب مستقل حوزوی به نام »مکتب قم« بوده است.
دیگر  مدافعان  با  مناظره  برای  را  خود  آمادگی  همایشی  در  گذشته  سال  وی   
گمان محقق داماد، اهتمام و توجه ویژه به قرآن  کرد. به  مکاتب حوزوی اعالم 
کریم، فارسی نویسی و نقادی استاد از ویژگی های مهم مکتب شمرده می شود1. 
آیت اهلل  کتاب اصولی دایی اش  بر  که  دکتر محقق داماد همچنین در مقدمه ای 
شیخ مرتضی حائری یزدی نوشته است، از مدرسه قم با عنوان »مدرسه اعتدال« 

نام برده و به چند ویژگی دیگر مکتب یا مدرسه قم اشاره می کند:
کوشیده اند تا تفاوت قم و نجف را در  که در سال های اخیر برخی   برخالف آنچه 
نگاه های سیاسی آنها به مقوله حکومت دینی و والیت فقیه تقلیل دهند، تفاوت 
میان این دو مدرسه حوزوی، شبیه تفاوت میان دو مکتب فلسفی یا دو دانشگاه 
صاحب سبک است و تقلیل آن به مسائل روزمره سیاسی، منجر به بدفهمی شده 

و خواهد شد.
 »ساده نویسی مباحث اصولی و دوری از پیچیده نویسی و پیچیده گویی، دوری 
از دقت های عقلی و فلسفی محض در مباحث اصولی، بازگرداندن عرف و بنای 
عقال به جایگاه اصلی خود به عنوان دو راه منطقی درک احکام شریعت، تعامل 

نوین با مباحث دشوار اصول فقه و طرح استدالل های نو« 2
 

مؤسس مکتب قم کیست؟ حائری یا بروجردی؟
 با این حال، محقق داماد در این مقدمه و نیز در دیگر گفتارها و گفتگوهای خود 
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از آیت اهلل حائری یزدی به عنوان پایه گذار مکتب قم نام می برد. این در حالی است 
که در عداد مراجع معاصر بوده اند،  که برخی دیگر از چهره های شاخص حوزه قم 
آیت اهلل  بروجردی را پایه گذار مکتب قم می دانند. حضرات آیات منتظری و شبیری 
از این دسته اند. مرحوم آیت اهلل منتظری در خاطرات خود با اشاره به  زنجانی3 
مشخصه های  برخی  به  کرد،  ایجاد  قم  حوزه  در  بروجردی  آیت اهلل  که  تغییراتی 
کتب قدما  مکتب فکری آیت اهلل بروجردی اشاره می کند؛ اهتمام به تراث فقهی و 
)رأی مشهور(، اهتمام به علم رجال، اعتنا به آرای اهل سنت و مقابله با »تورم علم 
که مرحوم منتظری  اصول« از نکات برجسته مکتب علمی آیت اهلل بروجردی است 

کرده است4. به آنها اشاره 
 

مختصات مکتب قم
کوشیده اند تا تفاوت قم و نجف را در  که در سال های اخیر برخی   برخالف آنچه 
نگاه های سیاسی آنها به مقوله حکومت دینی و والیت فقیه تقلیل دهند، تفاوت 
میان این دو مدرسه حوزوی، شبیه تفاوت میان دو مکتب فلسفی یا دو دانشگاه 
صاحب سبک است و تقلیل آن به مسائل روزمره سیاسی، منجر به بدفهمی شده 

و خواهد شد.
 مرحوم آیت اهلل منتظری در بیان ویژگی های مکتب استادش آیت اهلل بروجردی 
می گوید: »مرحوم آیت اهلل بروجردی این اسانید را به ترتیب حروف تهجی منظم 
که مشکالت رجالی از داخل خود اسانید به دست  کرده بود و عقیده اش این بود 
کافی اسامی روات به همان گونه  که مثال در  می آید و حل می شود، عنایت داشتند 
گردد، مثال یک جا نوشته "محمد بن عبدالجبار الصهبانی"، یک جا  که آمده ثبت 
که  سرهم  پشت  اینها  "محمدالصهبانی".  آمده  جا  یک  الصهبانی"،  "عن  نوشته 
ح بعضی دیگر می شود. دیگر اینکه سلسله روات تا امام معصوم  بیاید بعضی شار
گر سقط هایی در سلسله بعضی  که پشت سرهم قرار می گرفت در مقایسه با هم ا

سندها بود مشخص می شد و به این ترتیب طبقات روات معین می شد5.
گفته است،  استادش  آیت اهلل منتظری درباره سبک علمی  که  نکته دیگری   
گفته قمی ها  به  که  به علم رجال مربوط می شود  اعتنای ویژه وی  و  اهتمام  به 
گفته مرحوم منتظری: »مسأله  از مشخصه های مکتب قم محسوب می شود. به 
رجال احادیث در درس های مرحوم آقای حجت، آقای خوانساری و آقای صدر 
که آقای مرعشی نجفی در رجال مطالعاتی  خیلی معمول نبود، در قم معروف بود 
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دارند ولی در درس ایشان هم یک عده خاصی شرکت می کردند 6.
 از دیگر مشخصه های روش فقهی آیت اهلل بروجردی، اعتنا به آرای اهل سنت 
نیز  به علم رجال  ایشان  اعتنای ویژه  که حتی  بود  آقای منتظری معتقد  است. 
اهل سنت رجال  اهل سنت است: »می فرمودند  فقه  به  ایشان  اعتنای  مدیون 
کرده اند و علمای ما طبقه بندی نکرده اند. ایشان به طبقه بندی  را طبقه بندی 
کرم)ص( قرار دهیم  شدن رجال عنایت داشتند و می فرمودند مبدأ را باید پیامبر ا
کرم)ص( حدیث دارند طبقه اول روات محسوب می شوند و  که از پیامبر ا و صحابه 

که از صحابه حدیث دارند طبقه دوم می باشند 7. دیگر ادعای تابعین 
 از دیگر مشخصه های روش فقهی آیت اهلل بروجردی، اعتنا به آرای اهل سنت 
نیز  به علم رجال  ایشان  اعتنای ویژه  که حتی  بود  آقای منتظری معتقد  است. 

مدیون اعتنای ایشان به فقه اهل سنت است.
 قمی ها این است که در مکتب قم به کتب قدما و آرای آنها توجه می شود و برای 
استنباط فقهی در آرا و فتاوای آنها تتبع می شود. متتبع بودن از ویژگی های قمی ها 
برشمرده شده و آقای منتظری نیز این ویژگی را متأثر از استاد بزرگ قم؛ آیت اهلل 
بروجردی می داند: »قبل از اینکه مرحوم آیت اهلل بروجردی به قم بیایند اصال کسی 
گاهی  کتب قدما را نگاه نمی کرد، فقط همین وسایل را نگاه می کردند  کتب اربعه یا 
اوقات وسایل را هم نگاه نمی کردند، فقط در جواهر بحث می کردند، مرحوم آقای 

کمی این جور چیزها را داشت. حجت 
 اما آقایان دیگر اصال در این وادی ها نبودند. بسیاری از کتب که االن می بینید در 
دست هاست از برکت مرحوم آیت اهلل بروجردی است، ... مرحوم آیت اهلل بروجردی 
وقتی آمدند قم، به اقوال قدما خیلی عنایت داشتند ... کتب قدما و اصول متلقات 
کسی به آنها مراجعه نمی کرد. مرحوم آیت اهلل بروجردی  از معصومین)ع( را اصال 
کتاب های فقهی را کمیاب کرد، مفتاح الکرامه را کمیاب کرد. خالف شیخ طوسی را 

تا زمان ایشان اصال چاپ نکرده بودند 8.
که اعتنای ویژه ای به علم اصول  که بر خالف نجف   دیگر مشخصه قم این است 
گفته  به  می شود.  صحبت  اصول«  علم  »تورم  عنوان  با  پدیده ای  از  قم  در  دارد، 
که علم اصول را شافعی  مرحوم آقای منتظری: »آیت اهلل بروجردی نظرش این بود 
کرد. مرحوم آیت اهلل بروجردی یک وقت در درس می فرمود: اصول ما  پایه گذاری 
خیلی متورم شده است. و ایشان نوعا در هر مسأله اصولی به جای اینکه به نقل 
اقوال و مسائل حاشیه ای بپردازند، یك راه باریکی به اصل مسأله داشتند و نکته 
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که ماده عامله مساله است مطرح می کردند و به مقدمات بعیده مسأله و  اصلی را 
حواشی نمی پرداختند 9.

نجفی ها،  خالف  بر  می گویند  که  است  این  قمی ها  ادعای  مورد  ویژگی  دیگر   
حائری  مهدی  دکتر  آیت اهلل  مرحوم  نمی آمیزند.  فقه  اصول  مباحث  با  را  فلسفه 
گرد برجسته مرحوم بروجردی( درباره  یزدی )فرزند مؤسس حوزه قم و دیگر شا
فالسفه  از  تن  دو  پیش  را  فلسفه  »ایشان  است:  گفته  استادش  اصولی  سبک 
را در مسائل اصول و فقه هیچ سرایت  بنام اصفهان خوانده بودند، ولی فلسفه 
آقای شیخ محمدحسین  از  ایشان  که فلسفه  این است  نمی دادند. عقیده من 
اصفهانی )کمپانی( خیلی بهتر بود … آقای بروجردی عمیقًا به مسائل فلسفه نگاه 
که صورت مسائل  تا جایی  زیاد دخالت داده،  را  فلسفه  آقای اصفهانی  می کرد. 
کار در نوع خود  اصول را به صورت مسائل فلسفی تغییر داده است و الحق این 
که  بی نظیر و نوآوری محسوب می شود. ولی آقای بروجردی با آن عمق و تسلطی 
که خرج اینها دو  داشتند، فلسفه را هیچ مداخله نمی دادند، چون معتقد بودند 

جاست.«10
به  عالقه  و  تسلط  علی رغم  می کوشید  که  شده  گفته  نیز  خمینی  امام  درباره   
البته  کند.  پرهیز  به کارگیری روش های فلسفی در اصول فقه  از  فلسفه اسالمی، 

قمی ها مشخصه های عرف گرایانه ای
که اعتنای ویژه ای به علم اصول  که بر خالف نجف   دیگر مشخصه قم این است 

دارد، در قم از پدیده ای با عنوان »تورم علم اصول« صحبت می شود.
آقای  نمونه  به عنوان  آنان جلوه می کرده است.  که در متدهای  نیز داشتند   
آقای  خاص  سبک  درباره   ۱۳۸۲ سال  در  خود  فقه  ج  خار درس  در  منتظری 
روایت  یک  به  مسایل  در  می گفتند  بروجردی  آیت اهلل  »مرحوم  گفت:  بروجردی 
 … بوده  چه  امام  لفظ  واقعا  که  می دانیم  چه  ما  داد.  فتوا  نمی شود  صحیح  ولو 
که آیت اهلل  کم نگیرید!«)۱۱( حتی به یاد دارم  این فرمایش آقای بروجردی را دست 
بر  که نباید  از جلسات درس تصریح می کرد  منتظری در اواخر عمر خود در یکی 
گزارش روات و اصحاب  که  الفاظ روایات، همچون الفاظ قرآنی جمود داشت، چرا 
جلسه  یک  از  خبرنگار  یک  گزارش  همچون  مقدسه  ذوات  این  سخنان  از  ائمه 
گفتگو بوده و از همین روست به خاطر تکیه به حافظه و یا تفاوت فهم  سخنرانی و 

روات، اختالفاتی در روایت ها بروز می کند.
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کنار رفتار سیاسی و اجتماعی آقای بروجردی در طول ۱۶ سال   همه اینها در 
تأثیرگذار  و  صاحب سبک  مرجع  یک  وی  از  قم  علمیه  حوزه  زعامت  و  مرجعیت 
سیاست  از  یزدی  حائری  عبدالکریم  شیخ  حاج  همچون  کوشید  وی  ساخت. 
گزیند و حوزه را آمیخته به حواشی خانمان برانداز سیاست نکند. مجموعه  دوری 
که آیت اهلل بروجردی تنها چند  اسناد و خاطرات شفاهی موجود نشان می دهد 
کرده و این موارد نیز یا جنبه رفاهی برای مردم داشته  بار در امور مملکتی دخالت 
12و یا دارای انگیزه دینی بوده است؛ همانند درخواست توقف قطارها برای اقامه 

کشور و مقابله با آزار مسلمانان  نماز مسافرین و یا وضعیت تعلیمات دینی مدارس 
که از نگاه دکتر مهدی حائری یزدی  از سوی بهایی ها13. شاید از همین روست 
گماتیستی و مصلحت گرایانه ارزیابی  سیاست آیت اهلل بروجردی یک سیاست پرا
می شد 14. و حتی شاید بتوان رد پای این روحیه عملگرایانه را در نگاه محتاط و 

کرد. عرفی آقای بروجردی در فقه و مرجعیت نیز مشاهده 
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