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این  تدوین  از  هدف  شماست.  پیش روی  زاد  کتاب ماه  شماره  سومین 
که در ارتباط با جامعه  کمک به آشنایی بیشتر با مباحثی است  مجموعه 

علمی و مذهبی نیاز پیدا می کند.
کتاب ماه )زاد( مصادف با ماه ذی القعده است .در این ماه به  این شماره از 
کرامت را  مناسبت والدت حضرت امام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( دهه 
گرامی می داریم. کرامت و بزرگ منشی در پرتو نگاه ژرف و دقیق به داشته های 

بشری و اتصال به منبع فیض و بازتوانی قدرت فهم و ارتباط مقدس است.
حضرات اهل بیت )ع( واسطه های این اتصال مقدس تالش کرده اند که انسان 

را به جایگاه واقعی کرامت بشری رهنمون کنند.
گرامی داشته شدن  توسعه اندیشه و بهره از عقل ممتاز بشری راهکاری برای 
کسب مقام  که در مقام مخلوق برتر تالش برای  کرامت استوار بشر  است، آن 

جانشینی خالق کند.
حضرات اهل بیت راه های استوار اتصال انسان با باری تعالی هستند، کسانی 
که در قامت بشر  آزمون داده و استقامت کرده اند. صاحبان عقول تالشگران و 
مجاهدانی هستند که انگیزه های کرامت را پررنگ تر و زیباتر جلوه می دهند.
ایران در پهنه تاریخ  با سالروز تالش مجاهدان  در این ماه پیش رو مواجه 
کسب حق رأی در عرصه سیاست در برابر تفکر خودکامگی استبداد  برای 
هستیم. پیروزی نهضت مشروطه در ایران نشان از تمدن خواهی حقیقی 

ایرانیان است.
این حرکت مقتدرانه به رهبری روحانیت پیشتاز  عدالتخواه در تاریخ ایران 

پر گهر فراموش ناشدنی است. 
اما ما در برابر این تحرکات تاریخی دارای مسئولیت هستیم، مسئول بازخوانی، 
نشر و ترویج، بازنشاط و طراوت بخشی این قدم ها و مسئول کمک به توسعه 

عدالت و عقل و عدل خواهی هستیم.
امتیاز روحانیت ارتباط مستمر و تنگاتنگ با آحاد جامعه، شناخت ضعف 
و قوت ها و همراهی با نسل های پرسش گر و تالشمند است، و روحانیت در 

هر عصری باید همراه و پاسخگو باشد.

با سپاس
گروه تدوین کتاب ماه تبلیغ 

ــــدا
ت
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نویسنده: محمدجواد طبسی 

 برخورد کریمانه

کند: از امام رضا)ع(  نویسنده تفسیر عیاشی در تفسیر خود از صفوان نقل می 
گرفتم تا محمد بن خالد به محضر او شرفیاب شود. ضمنًا به آن حضرت  اجازه 
که منظورم  گفته های قبلی خود برداشته و اظهار می دارد  که او دست از  گفتم 

از این مالقات پیروی از امام است.
که فرزند خالد بر امام وارد شد، اظهار   امام رضا)ع( فرمود: او را بیاور. وقتی 

کردم. گذشته پشیمانم و بر نفس خود ظلم  داشت: فدایت شوم! بر 
کنم و دوست دارم  گذشته خود استغفار می  از  کرد: من  او به امام عرض 
گر  کنی .امام فرمود: آری، می پذیرم؛ زیرا ا گذشته مرا عفو  عذر مرا بپذیری و 
کار به معنای از بین بردن زحمات این و یارانش است )و سپس  نپذیرم، این 
و  است  مخالفین  گفته  مصداق  کار  این  همچنین  و  کرد(  اشاره  صفوان  به 

خداوند به پیامبرش فرمود:

�سیره قرآنی امام رضا 
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گمانت را به خدا نیکو کن

محدث قمی در منتهی االمال می نویسد : احمد بن عمر بن ابی شعبه جبلی 
که بر حضرت امام رضا وارد شدیم و  گویند  و حسین بن یزید معروف به نوفلی 
گذشته در وسعت رزق و فراخی زندگی بودیم، لیک  کردیم: ما در  به او عرض 
که خداوند حالت قبل را  کن  گشت )یعنی فقیر شدیم(. دعا  حال ما دگرگون 

به ما برگرداند.
 امام در پاسخ فرمود: می خواهید چگونه باشید؟ آیا می خواهید همانند 
و  طاهر  همانند  حالتان  که  بود  خواهید  خوشحال  آیا  باشید؟  پادشاهان 

کنون هستید؟ که هم ا هرثمه2 باشد؛ اّما از نظر عقیده بر خالف آن باشید 
کردیم: نه به خدا سوگند هرگز چنین حالتی ما را خوشحال نخواهد   عرض 

گر چه دنیا و آنچه طال و نقره در آن است، برای ما باشد. کرد، 
 حضرت فرمود: حق تعالی می فرماید: (اْعَمُلوا آَل داُووَد ُشْکًرا َو َقلیٌل ِمْن 
که  کن، و هر  را به خدا نیکو  گمانت  گاه فرمود : ظن و  الّشُکوُر)؛3 آن  ِعباِدَی 
کم  روزی  به  آنکه  و  است.  گمانش  نزد  خداوند  باشد،  نیکو  خدا  به  گمانش 
کم  که از حالل به  کسی  کم را قبول می فرماید، و  راضی شد ، خدا از او عمل 
راضی شد مئونه اش هم سبک خواهد شد، و اهل بیت او با نشاط و باطراوت 
کند او را از دنیا به  خواهند بود، و خداوند او را به درد و درمان دنیا بینا می 

سالمت به سوی دار السالم بیرون می برد.4

ُکْنَت َفّظا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفّضوا ِمْن  )َفِبما َرْحَمٍه ِمَن اهّلِل ِلْنَت َلُهْم َو َلْو 
برکت رحمت  به  ْمر)؛1 

َ
أل

ْ
ا ِفی  َو شاِوْرُهْم  َلُهْم  اْسَتْغِفْر  َو  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَک 

کنده  گر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پرا الهی نرم و مهربان شدی و ا
می شدند.

که پدرم از دنیا رفته است. حضرت  سپس از حال پدرش پرسید. پاسخ داد 
کرد. برای او نیز استغفار 

گفته های  نپذیرم،  را  تو  گر عذر  ا که  بود  این  امام رضا)ع(  منظور حضرت 
از بین خواهد رفت و این دستاویزی برای مخالفین ما نیز  صفوان درباره ما 

که چرا امام شما عذر یک نفر را نپذیرفت گفت  خواهد بود و خواهند 



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

10

کرده  گوید: محمد بن اسحاق بن موسی بن جعفر از پدرش نقل   ابوالصلت 
فرزندان  ای  فرمود:  می  خود  پسران  به  جعفر  بن  موسی  پدرم  گفت  می  که 
من، برادر شما علی بن موسی عالم آل محمد است، از او معالم دین خود را 
کنید. همانا من بارها از پدرم جعفر بن محمد  کنید و سخنان او را حفظ  سؤال 
کاش او را  گفت: عالم آل محمد در صلب تو است و ای  که به من می  شنیدم 

کردم.5 درک می 
بزرگ  او  که  چرا  بودند؛  محمد  آل  عالم  ابعاد،  همه  در  رضا)ع(  امام  آری، 
که  گونه  ترین مرجع و پناه علمی تمام علما و فقهای زمان خود بود و همان 
که به هر حکمی  کریم بوده، بدین معنی  گاه امام رضا)ع( قرآن  گفته شد، تکیه 
و  استناد  خدا  کتاب  یعنی  آن  دلیل  به  فرمود  می  اشاره  که  فقهی  احکام  از 

کرد. استدالل می 
کتاب شریف وسائل الشیعه به این موارد اشاره    مرحوم شیخ حّر عاملی در 

کنیم: که به بخشی از این استدالل ها بسنده می  کرده 
َمْن  الّناِس  ِمَن  )َو  فرمود:  می  استدالل  آیه  این  به  آواز،  تحریم  درباره   .1  
ولِئَک َلُهْم 

ُ
َیْشَتری َلْهَو اْلَحدیِث ِلُیِضّل َعْن َسبیِل اهّلِل ِبَغْیِر ِعْلٍم َو َیّتِخَذها ُهُزًوا أ

َعذاٌب ُمهیٌن(.6

2. درباره حرمت استفاده از اموال ایتام، به آیه شریفه: )َو ْلَیْخَش اّلذیَن َلْو 
َتَرُکوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذّرّیًه ِضعاًفا خاُفوا َعَلْیِهْم َفْلَیّتُقوا اهّلَل(.7

3. درباره جواز استفاده پدر از اموال فرزند بدون اذن او، به آیه شریفه )َیَهُب 
ِلَمْن َیشاُء ِإناًثا َو َیَهُب ِلَمْن َیشاُء الّذُکوَر(.8

آیه  کم جائر در حالت ضرورت، به  از سوی حا 4. درباره جواز قبول والیت 
ْرِض ِإّنی َحفیٌظ َعلیٌم(.9

َ
)اْجَعْلنی َعلی َخزاِئِن ْاأل

گرفتن در برابر آن به آیه شریفه )َو  5. درباره علت تحریم تعلیم سحر و اجرت 
َحٍد ِإاّل ِبِإْذِن اهّلِل(.10

َ
یَن ِبِه ِمْن أ ما ُهْم ِبضاّرِ

کاَن َتْحَتُه    6. به وجوب یقین به خدا در رساندن روزی، به آیه شریفه )َو 
َکْنٌز َلُهما(.11

ل های فقهی استدال
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 7. درباره استحابت عفو و بخشش از دیگری به آیه شریفه )َفاْصَفِح 
الّصْفَح اْلَجمیَل (.12

ُکّلِ   َنَفَر ِمْن   8. در وجوب حج فقط برای یک مرتبه به آیه شریفه )َفَلْو ال 
یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعّلُهْم  ِفْرَقٍه ِمْنُهْم طاِئَفٌه ِلَیَتَفّقُهوا ِفی الّدِ

َیْحَذُروَن(.13

گرفتن سه روز روزه در هر ماه به آیه شریفه )َمْن جاَء  9. درباره استحباب 
ْمثاِلها(.14

َ
ِباْلَحَسَنِه َفَلُه َعْشُر أ

که او به دست خود صدقه   10. در استحباب دادن صدقه از سوی طفل 
بدهد، به آیه شریفه ( َفَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذّرٍه َخْیًرا َیَرُه َو َمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذّرٍه 

َشّرا َیَرُه (.15

عدم  صورت  در  گرفتن  وضو  در  دیگری  دادن  مشارکت  جواز  عدم  در   .11  
ال  َو  صاِلًحا  َعَماًل  َفْلَیْعَمْل  ِه  َرّبِ ِلقاَء  َیْرُجوا  کاَن  )َفَمْن  شریفه  آیه  به  ضرورت، 

َحًدا(.16 
َ
ِه أ ُیْشِرْک ِبِعباَدِه َرّبِ

گر بیمار در بین دو رمضان خوب  کفاره روزه ا  12. درباره علت وجوب قضا و 
ْن َیَتَماّسا 

َ
شد و روزه نگیرد، به آیه شریفه )َفِصیاُم َشْهَرْیِن ُمَتتاِبَعْیِن ِمْن َقْبِل أ

یَن ِمْسکیًنا ...(.17 َفَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفِإْطعاُم ِسّتِ

 13. درباره علت اینکه خمس پیامبر به امامان می رسد، به آیه شریفه )َو 
ّن هّلِلِّ ُخُمَسُه َو ِللّرُسوِل َو ِلِذی اْلُقْربی(.18

َ
ّنما َغِنْمُتْم ِمْن َشْی ٍء َفأ

َ
اْعَلُموا أ

اهّلَل  ُروا  ِلُتَکّبِ )َو  آیه شریفه   14. در بیان علت وجوب تکبیر در نماز عید، به 
ُکْم َو َلَعّلُکْم َتْشُکُروَن(.19 َعلی ما َهدا

 15. درباره علت وجوب تحریم صدقه واجب بر اهل بیت به آیه شریفه )ِإّنَما 
کیِن(.20 الّصَدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمسا

ْنُفِسُکْم(.21
َ
ْمواِلُکْم َو أ

َ
 16. در بیان علت وجوب زکات به آیه شریفه )ُتْبَلُوّن فی أ

البته ما در اینجا برای اختصار به وجه استدالل امام رضا اشاره نکردیم و 
خواننده در صورت تمایل می تواند به منبع استفاده مراجعه بفرماید.



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

12

امام رضا)ع( در طول زندگی پربرکتش با افراد و چهره های منفی و مثبتی رو 
برابر اظهار عالقه  گفته، و در  با هر یک به فراخورحالش سخن  به رو شده و 
کریمانه  یا جسارت و بی ادبی آنها با رعایت آداب الهی و رهنمودهای قرآنی، 

کرد.  برخورد می 
 در نمونه های زیر دقت فرمایید:

 
کردن ابهامات برای بزنطی 1. روشن 

امام  به  که  کرده  نقل  بزنطی  از  عیسی  فرزند  از  االسناد  قرب  در  حمیری   
کوفه هستم و خود و خانواده ام؛ با اطاعت  رضا)ع( نوشتم: من فردی از اهل 
شما به خدای متعال تقّرب می جویم، بسیار اشتیاق دارم به مالقات شما 
بیایم تا برخی از مسائل دین را از محضرتان بپرسم. ضمنًا برخی شنیده ها 
که  کرده اند؛ همان افرادی  گروهی آنها را از شما برای ما نقل  که  وجود دارد 
که برخی از پاسخ  کرده اند  گمان  کرده اند پدرت هنوز زنده است و نیز  گمان 

گفته پدرانت بوده است. های شما به آنها، برخالف 
من  به  را  ات  نامه  خدا.  نام  به  نوشت:  چنین  نامه اش  پاسخ  در  امام   
تا  بیایی  من  مالقات  به  داری  دوست  که  بودی  نوشته  نامه  در  رساندند، 
از  ای  پاره  تا  بیایی  خودت  باید  آری  گردد.  روشن  برایت  مسائل  از  برخی 
گفته شده: چیزهایی  که  مسائل را از نزدیک با تو در میان بگذارم. اما اینکه 
که از پدرانم رسیده، قسم به  که برخالف آن است  کرده اند  از من برایت نقل 

کرد. کوران را نخواهند شنواند و هدایت نخواهد  کران و  که جز خدا،  جانم 
ّنما 

َ
َکأ َحَرًجا  ًقا  َضّیِ َصْدَرُه  َیْجَعْل  ُیِضّلُه  ْن 

َ
أ ُیِرْد  َمْن   ( فرماید:  می  خدای   

ْجَس َعَلی اّلذیَن ال ُیْؤِمُنوَن(.22 )ِإّنَک  َکذِلَک َیْجَعُل اهّلُل الّرِ َیّصّعُد ِفی الّسماِء 
ْعَلُم ِباْلُمْهَتدیَن(.23

َ
ْحَبْبَت َو لِکّن اهّلَل َیْهدی َمْن َیشاُء َو ُهَو أ

َ
ال َتْهدی َمْن أ

کند، سینه اش را برای پذیرش اسالم  که خدا بخواهد هدایت  کس را   آن 
گمراه  بخواهد  خالفش  اعمال  سبب  به  که  را  کس  آن  و  سازد  می  گشاده 
آسمان  به  خواهد  می  گویا  که  کند  می  تنگ  چنان  آن  را  اش  سینه  سازد، 
که ایمان نمی آوردند، قرار  گونه خداوند پلیدی را بر افرادی  باال برود. این 

پاسخ های قرآنی
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که دوست داری، هدایت  را  کسی  توانی  تو نمی  فرمود:  و  می دهد. 
کند و او به هدایت  که بخواهد هدایت می  کس را  کنی، ولی خداوند هر 

گاه تر است. یافتگان آ
امام  مخالفان  که  اتهامات  برخی  به  خود،  نامه  در  رضا)ع(  امام  آن گاه   
کرده بودند، اشاره فرمود و به علت مخالفت برخی  یعنی واقفیان بر او وارد 

کرد.24 افراد همچون ابن السراج و ابن ابی حمزه و دیگران اشاره 
 

 2. پاسخ به اتهامات
که بر علی بن موسی الرضا)ع(  کند   صدوق در عیون و امالی از ریان نقل می 
گویند: تو وارد  کردم: ای فرزند رسول خدا، مردم می  وارد شدم و به او عرض 

این امر شدی، با اینکه به دنیا زهد پیشه بودی. 
اّما  کراهت داشتم،  امر  این  پذیرش  از  که  فرمود: خدا می داند  امام)ع(   
کردن والیتعهدی مخیر دیدم،  کشته شدن یا قبول  که خود را بین  هنگامی 
که ضرورت ایجاب  کردم. وای بر آنها! آیا نمی دانند وقتی  این امر را اختیار 
گفت: )اجعلنی علی  کند، به او  که یوسف خزائن عزیز مصر را سرپرستی  کرد 
خزائن االرض انی حفیظ علیم(.25 ؛ مرا سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار 
کراه  گاهم. من نیز به حکم ضرورت این امر را از روی ا که نگه دارنده و آ ده 
گذشته از این من در این امر داخل نشدم، مگر مانند  کردم.  و اجبار قبول 
ج شود. پس به خدا شکایت می  که می خواهد از آن خار کسی  داخل شدن 

که اوست یار من.    کنم 
امام رضا)ع(  از  که اصحاب ما  کرده  روایت  از حسن بن موسی  همچنین 
گفت: اصلحک اهّلل! چرا به سوی  که مردی به آن حضرت  اند  کرده  روایت 

گرفته بود.  گویا بر حضرت ایراد  این امر رفتی؟ 
کدام افضل است: پیامبر یا   امام رضا)ع( به او فرمود: ای مرد، بگو بدانم 

گفت: پیامبر أفضل است. وصّی پیامبر؟ در پاسخ 
کدام بدتر است آیا مسلمان یا مشرک؟  امام فرمود: 

گفت البته مشرک بدتر است.  
پیامبر  یوسف  حضرت  و  بود  مشرک  مصر  عزیز  که  بدان  فرمود:  امام   
حال  عین  در  و  پیامبر،  جانشین  و  وصی  من  و  مسلمان  مأمون  اّما  و  خدا، 
که به  که وی را سرپرست قرار دهد، زمانی  یوسف)ع( از عزیز مصر خواست 

ـارف
ــ

معـ
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کردند  ْرِض ِإّنی َحفیٌظ َعلیٌم(؛ و مرا مجبور 
َ
أل

ْ
گفت: )اْجَعْلنی َعلی َخزاِئِن ا وی 

بر پذیرش والیتعهدی.26

 3. پاسخ به برخی از صوفیان 
از  گروهی  که  کرده  نقل  الدرر  نثر  در  آبی  از  الغمه  کشف  در  اربلی  محقق 
که  داشتند  اظهار  آنان  شدند.  وارد  حضرت  آن  بر  خراسان  در  صوفیان 
از  را ولی امر قرار داده.  آنها  که خداوند  آنان  کرد در  امیرمؤمنان مأمون نظر 
کرد و تو را سزاوار تر از دیگری بر مردم دانست  این رو، به شما اهل بیت نظر 
نیاز  فردی  به  امت  اّما  کند.  گذار  وا تو  به  را  خالفت  که  دید  چنین  سپس  و 
کند و لباس زبر و پشمینه بپوشد و بر االغ  که از غذاهای سخت استفاده  دارد 

سوار شود و به عیادت بیماران برود.
که در آن هنگام تکیه داده بود، با شنیدن  گوید: امام رضا)ع(    راوی می 
اّما  بود،  خدا  پیامبر  یوسف  حضرت  فرمود:  و  جست  جای  از  سخنان  این 
های  گاه  تکیه  بر  و  کرد  می  تن  به  بود،  مزین  طال  به  که  دیباج  از  قبایی 

کرد. فرعونیان تکیه می زد و حکم و داوری می 
گر سخنی   )وای بر شما( مردم از امام قسط و عدل می خواهند و اینکه ا
گر وعده  کرد، به عدالت رفتار نماید، ا گر حکم و داوری  گفت راستگو باشد و ا
آنان حرام نکرده.  بر  را  یا عذایی  لباس  که هرگز خداوند  کند؛ چرا  دهد، وفا 
َج  ْخَر

َ
أ اّلتی  اهّلِل  زیَنَه  َحّرَم  َمْن  )ُقْل  فرمود:  تالوت  را  کریمه  آیه  این  سپس 

برای  که  را  الهی  های  زینت  کسی  چه  بگو  ْزِق(27؛  الّرِ ِمَن  باِت  الّطّیِ َو  ِلِعباِدِه 
کرده است.28 کیزه را حرام  بندگان خود آفریده و روزی های پا

 
ل بر فضیلت امیرمؤمنان  4. استدال

شریفه  آیه  است،  فرموده  ل  استدال آنها  به  رضا)ع(  امام  که  آیاتی  جمله  از    
ترین  بزرگ  درباره  حضرت  آن  با  مأمون  که  گفتگویی  در  است.  مباهله 

کرد. ل  فضیلت امیرمؤمنان داشت، امام)ع( به همین آیه استدال
که روزی مأمون عباسی به امام رضا  الرضا آورده   صدوق در عیون اخبار 
گاه  لت دارد، آ که قرآن بر آن دال گفت: مرا به بزرگ ترین فضیلت امیرمؤمنان 

کن.
 امام)ع( فرمود: همانا آیه مباهله است. خدای جل جالله فرمود: )َفَمْن 
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اْلِعْلِم..(99؛ پس رسول خدا)ص(  ِمَن  َبْعِد ما جاَءَک  ِمْن  فیِه  َحاّجَک 
که هر دوی  کرد  برای مباهله دعوت  را  امام حسین)ع(  و  امام حسن)ع( 

که در آن هنگام وی  کرد  آنها فرزندانش بودند و همچنین فاطمه را دعوت 
که به حکم آیه  جزء زنان مورد اشاره آیه بود، و نیز امیرمؤمنان را فرا خواند 

شریفه، نفس رسول خدا به شمار می رفت.
که هیچ یک از بندگان خدا واالتر از رسول خدا وافضل از او   پس ثابت شد 
که علی  که احدی افضل از نفس رسول خدا  نبوده اند و همچنین الزم آمده 

لت آیه شریفه وجود نداشته باشد. بود، به دال
و  حسین)ع(  امام  و  حسن)ع(  امام  درباره  ل  استدال این  گفت:  مأمون 
فاطمه3 صحیح است، اّما درباره علی)ع( درست نیست؛ چون ممکن است 
گفته باشد، نه فرد دیگری را. پس آیه  رسول خدا شخص خود را در حقیقت 

فضیلتی برای امیرمؤمنان نخواهد بود.
که شخص   امام رضا)ع( در پاسخ فرمود: این سخن صحیح نیست؛ چرا 
را. همان طور  کند، نه خود  را دعوت می  از خود  کننده همواره غیر  دعوت 
کند نه به خود.[ پس این  که فرد دستور دهنده، همیشه به دیگری امر می 
َو  ِنساَءُکْم  َو  ِنساَءنا  َو  ْبناَءُکْم 

َ
أ َو  ْبناَءنا 

َ
أ َنْدُع  َتعاَلْوا  )َفُقْل  فرمود:  حضرت  که 

که  وقتی  ]و  کنیم  دعوت  را  خودمان  که  نیست  معنی  این  به  ْنُفَسنا..(؛ 
َ
أ

رسول خدا فردی غیر از امیرمؤمنان را در مباهله فرانخواند، ثابت می شود 
کرده است. که خداوند در قرآن به آن اشاره  که علی همان نفس پیامبر است 
که  وقتی  گفت  بود،  شده  زده  شگفت  رضا)ع(  امام  پاسخ  از  که  مأمون   

جواب آمد، سؤال جایگاه خود را از دست می دهد.30
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که در تاریخ ایران از جایگاه و منزلت واالیی  از جمله رویدادها و جریانات مهمی 
برخوردار است، سفر امام رضا)ع( به ایران و استقرار ایشان در مرکز خالفت، یعنی 
مرو )خراسان( در جایگاه والیتعهدی می باشد. هر چند این سفر با اصرارهای 
و  آثار  دارای  عمل  در  اما  پذیرفت؛  صورت  عباسی،  وقت  خلیفه  مأمون، 

بازتاب و تأثیرات حضور امام رضا         در ایران  

نویسنده : سیدحسین ُحر 

�
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از جمله مسئولیت های مهم ائمه اطهار)ع( به ویژه امام رضا)ع(، از یک سو، 
ارشاد و هدایت آحاد مردم و سوق دادن آنها به قرآن و سیره پیامبر اعظم)ص( 
و از دیگر سو، تعلیم و تربیت مردم و توجه دادن آنان به علم و دانش و مبارزه 
عالمان  گردان،  شا تربیت  سرانجام  و  شبهات  و  جهالت ها  نادانی ها،  انواع  با 
و  گسترش فرهنگ  اعتال و  که هر یک در  کسانی  اندیشمندان بوده است،  و 

مبانی تفکرات شیعی سهم بسزایی داشته اند.
نمود،  هجرت  مرو  به  که  زمانی  هم  و  منوره  مدینه  در  هم  رضا)ع(  امام 
این  در  بود.  معرفت  و  دانش  جویندگان  و  تشنگان  پاسخگوی  همواره 
گیرید و به مردم یاد دهید،  خصوص، آن حضرت فرمود: »دانش های ما را فرا
کنند.«1 همچنین  از ما پیروی می  بدانند،  را  زیبایی سخن ما  گر مردم  ا زیرا 
که علمای  ایشان می فرمود: »من در روضه منوره نبوی می نشستم، در حالی 
که یکی از آنان در پاسخ سئوالی  بسیاری در مدینه حضور داشتند، هنگامی 
در می ماند، همگی آنان، افراد را به نزد من می فرستادند و من پاسخگوی 

سئواالت آنان بودم.«2
علی بن موسی الرضا)ع( طی دوران اقامت خود در مرو، برای ترقی اندیشه 
و اعتقادات مردم خراسان بسیار تالش نمود و با مناظره های علمی با اهل 

که سیاست امام در این سفر تنها  پیامدهای درخشانی است. پرواضح است 
به افشای سیاست های خائنانه مأمون محدود نمی شد، بلکه در این هجرت 
که از جمله آنها تالش  گرفت  اهداف عالی دیگری نیز مورد توجه امام رضا)ع( قرار 
برای برقراری پیوند با ایرانیان متمایل به تشیع و تبدیل خراسان بزرگ به کانون 
کالمی شیعه با استفاده از فرصت  تشیع و تالش برای تحکیم مبانی عقیدتی و 
ولیعهدی بوده است. در این مقاله برآنیم تا با اشاره به برخی تأثیرات از جمله 
گسترش تشیع، ایجاد فضاهای زیارتی و عبادی، ایجاد  رشد حوزه های علمی و 
موقوفات، شفاخانه یا دارالشفاء، مهاجرت سادات به ایران و قیام محمد بن 

قاسم، جایگاه هر مورد را مشخص و تبیین نماییم.
از جمله پیامدها و تأثیرات حضور امام رضا)ع( در ایران را می توان به شرح زیر 

برشمرد:
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گون، موجبات اعتالی معرفت و بینش  گونا کتاب و نحله های فکری 
علمی،  محافل  تشکیل  با  حضرت،  آن  آورد.  فراهم  را  منطقه  این  دینی 

به  و  پرداخت  بیت  اهل  فرهنگ  و  اسالم  اصول  از  دفاع  به  حدیثی  و  کالمی 
با  رضا)ع(  امام  مناظرات  شمار  داد.3  پاسخ  مختلف  ِفَرق  ایرادات  و  شبهات 
زرتشتیان، صابئین  مانویان،  نمایندگان مسیحیان، یهودیان،  و  کتاب  اهل 
آفرینش  درباره  علمی  مناظرات  این  مباحث  است.4  بسیار  اسالمی  فرق  و 
اختیار  جبر،  آنان،  عصمت  و  الهی  انبیای  خداوند،  صفات  توحید،  جهان، 
گون قرآن، فضایل اهل بیت)ع(، احادیث، دعا و  گونا آیات  و امامت، تفسیر 

احکام دین بود.5
سوی  از  و  رضا)ع(  امام  علمی  عظمت  موجبات  سو  یک  از  مناظرات  این 
سوم  از  و  ادیان  علمای  مقابل  در  مأمون  سرافکندگی  و  رسوایی  زمینه  دیگر 
سو، حقانیت و شایستگی امام)ع( و غاصبانه بودن خالفت مأمون و از سوی 
چهارم زمینه پی بردن علمای ادیان نسبت به جایگاه رفیع شریعت، و احکام 

کامل بودن آن را فراهم نمود. اسالم و 
جریان  رضا)ع(  امام  که  است  گفتنی 
برگزاری  از  قبل  را  مأمون  رسوایی  و  پشیمانی 
»نوفلی« چنین  به  ادیان،  با علمای  مناظرات 
فرموده بودند: »ای نوفلّی! می خواهی بدانی 
گفتم:  شود؟  می  پشیمان  مأمون  زمانی  چه 
با  تورات  اهل  با  ببیند  که  زمانی  فرمود:  بله، 
با  و  انجیلشان  با  انجیل  اهل  با  و  توراتشان 
و  ِعبری  به  صابئین  با  و  زبورشان  با  زبور  اهل 
با زردشتیان به فارسی و با رومیان به رومی و 
از علما به زبان خودشان بحث  با هر فرقه ای 
کردم و در  را مجاب  که همه  آنگاه  و  کنم،  می 
بحث بر همگی پیروز شدم و همه آنان سخنان 
مرا پذیرفتند، مأمون پشیمان خواهد شد. و ال 

حول و القوه اال باهّلل العلی العظیم.«6
درگیری  و  بود  گرفته  اوج  مأمون  زمان  در  که  گرایی  عقل  جّو  به  توجه  با 
گون در  گونا برآوردن فرقه های  این دو و سر  انشعابات  و  و اشاعره8  معتزله7 
کالمی و دینی  کاربرد عقل در مسائل  که منشأ آن رواج و توسعه  آن دوره 

علی بن موسی الرضا)ع( 
طی دوران اقامت خود 
در مرو، برای ترقی 
اندیشه و اعتقادات 
مردم خراسان بسیار 
تالش نمود و با 
مناظره های علمی با اهل 
کتاب و نحله های فکری 
گون، موجبات  گونا
اعتالی معرفت و بینش 
دینی این منطقه را 
فراهم آورد
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شبهات  رفع  و  شیعه  مواضع  تحکیم  و  تبیین  برای  رضا)ع(  امام  حضور  بود، 
موسی  بن  علی  نمود.9  می  مفید  و  ضروری  بسیار  شیعیان  رهنمون  و  آن  از 
که مأمون آنها  الرضا)ع( افزون بر شرکت در مناظرات عمومی و مجالس علمی 
را تدارک می دید، در منزل خود و مسجد مرو نیز حوزه علمی تشکیل داد و 
از شهر ها و روستاهای  که  پذیرای شیعیان و پیروان خویش شد، شیعیانی 
گرفتن راهنمایی  گون برای زیارت آن حضرت و  گونا دور و نزدیک و از طبقات 
آمدند  می  گون  گونا مسائل  و  شبهات  حل  و  دینی  و  علمی  معارف  کسب  و 
کرد  خطر  احساس  مأمون  که  جایی  تا  شد،  می  بیشتر  روز  هر  ایشان  تعداد 
خانه  در  آنها  اجتماع  و  ورود  مانع  داد  دستور  طوسی  عمرو  محمدبن  به  و 
کسی  از  خدایا!   ...« فرمود:  خبر  این  شنیدن  از  پس  حضرت  شود.  حضرت 
کرده  کرده، مرا خوار نموده و شیعیان را از درب خانه من دور  که به من ظلم 
است، انتقام مرا بگیر، تلخی خواری و خفت را بدو بچشان چونانکه او به من 

َکَرمت دور ساز...«10  چشانیده است، و وی را از درگاه رحمت و 
این خبر از یک سو نشانه عظمت علمی امام و تالش های وافر ایشان در 
گسترش  از دوم سو،  انتقال دانش و معارف علمی و دینی به شیعیان بود و 
کانون های شیعی را در برداشت و از سوی سوم، نشان  حوزه های علمی و 
دهنده ازدیاد مشتاقان، عالقمندان و شیعیان به حضرت بود، تا از سرچشمه 
گردند، و در آخر نیز بیانگر سازش ناپذیری حضرت در  معارف والیی سیراب 
مقابل دستگاه ظالمانه مأمون بود، چنانکه بالفاصله پس از راندن شیعیان از 

کرد. منزل ایشان، آن امام اعتراض و شکایت خود را به صراحت اعالم 
که اسوه عملی بودن و مقام معنوی و عظمت علمی علی  شایان ذکر است 
بن موسی الرضا)ع( از زمینه های مهم در جذب مردم به سوی ایشان بود. 
گسترش فرهنگ ناب شیعی  امام)ع( از هر فرصتی در جهت اعتالی اسالم و 
استفاده نموده و در صدد بود به شیوه خالصانه امر به معروف و نهی از منکر 

کند.  نماید و جلوی انحرافات را مسدود 
کند، اما  که نماز عید را اقامه  از جمله روزی مأمون از امام رضا)ع( خواست 
کرد، حضرت فرمود: »... من آنگونه  امام ابتدا نپذیرفتن تا اینکه مأمون اصرار 
رفتند،  می  بیرون  عید(  نماز  )برای  امیرالمؤمنین)ع(  و  خدا)ص(  رسول  که 
بیرون خواهم رفت.«11 مأمون پذیرفت، آن حضرت با پای برهنه به راه افتاد، 
گفت  تکبیر  و  کرد  بلند  آسمان  به سوی  آنگاه سر  و  رفت  را  راه  اندکی  از  پس 

او  با  نیز  گویی آسمان و در و دیوار  گفتند،  نیز تکبیر  او  همراهان و موالیان 
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که حضرت رضا)ع( را با آن حال دیدند، صدای  گفتند، مردم  تکبیر می 
که شهر مرو  کردند  بلند  گریه  را به  که شنیدند، چنان صداها  را  تکبیرش 

گر علی  گفت: ا به لرزه در آمد. خبر به مأمون رسید، فضل بن سهل به مأمون 
بن موسی الرضا)ع( بدین حال به مصلی برود، مردم شیفته او خواهند شد و 
ک هستیم. مأمون نیز دستور بازگشت حضرت را  همه ما بر خون خود بیمنا

داد و امام)ع( نیز بازگشت.12
که امام)ع( در برنامه های عبادی  گفته شد، درمی یابیم  با توجه به آنچه 
خویش نیز بر آن بود تا سنت رسول اهّلل)ص( و امیرالمؤمنین را زنده نگهداشته 
که در تبیین جایگاه شیعه و معارف اسالمی نقش  و تحقق بخشد، مسئله ای 

برجسته ای دارد.
فراهم شدن  اقامت علی بن موسی)ع( در مرو،  پربار دوران  نتایج  از دیگر 
پیش  از  که  خراسان  مردم  بود.  خراسان  در  تشیع  گسترش  و  رشد  زمینه 
دوستدار خاندان رسالت بودند، پس از حضور آن حضرت محبت و ارادتشان 
که مدفن امام رضا)ع( یکی از  گونه ای  به اهل بیت)ع( و علویان بیشتر شد، به 
پایگاه های مهم تشیع در طول تاریخ درآمد و بر تاریخ فرهنگ و هنر و اقتصاد 
امام  ویژه  به  ائمه  قبور  زیارت  شک  بی  نهاد13.  عمیقی  تأثیر  تشیع  و  ایران 
که در طول تاریخ، مشتاقان  رضا)ع( یکی از بهترین شعایر مذهبی شیعه بود 

گردیدند.14  و شیعیان از آن بهره مند 
که باعث محبوبیت بیشتر امام رضا)ع( در میان مردم  یکی از حوادث مهمی 
گردید، نزول باران رحمت بر اثر دعای حضرت بود. هنگامی  خراسان و شیعیان 
کم آبی  که حضرت به والیتعهدی مأمون منصوب شد، منطقه خراسان دچار 
خواست  امام)ع(  از  مأمون  گرفت.  قرار  خطر  معرض  در  باغات  و  ع  مزار و  شد 
امام)ع(  نماید.  نازل  را  باران رحمت خود  تا  از خداوند بخواهد  و  کند  که دعا 
کند.  الهی دعا  که در پیشگاه  به خواسته مأمون پاسخ مثبت داد و پذیرفت 
سرانجام در موعد مقرر به بیابان رفت و مردم زیادی نیز گرد آمده بودند. حضرت 
کرد: »بارالها! تو قدر  گرفت و پس از حمد و ثنای پروردگار عرض  بر فراز منبر قرار 
و منزلت اهل بیت)ع( را باال بردی و به آنان بزرگی و عظمت بخشیدی، مردم به 
امید فضل و رحمت تو به ما متوسل شده اند، از تو درخواست دارم حاجت آنها 
که ویرانی و زیان به بار نیاورد،  را برآوری و باران رحمتت را نازل نمایی، بارانی 
که مردم از صحرا برگشته و به منازل و قرارگاه  که شروع آن موقعی باشد  بارانی 

های خود رسیده باشند.« 

ـارف
ــ

معـ



 2ـ  ایجاد فضاهای زیارتی و عبادی

پس از شهادت مظلومانه علی بن موسی الرضا)ع( دوستان و شیعیان متوجه 
زیارت آن حضرت شدند. بقعه رضویه، نخست محوطه کوچکی بود که در میان 
باغ بزرگی قرار داشت. روضه مطهره رضویه از همان روز نخست خادم داشته 
کنار قبر آن حضرت  کلیددار حرم مطهر بوده است. پس از مدتی در  و شخصی 
گیرد. به موازات ساختن مساجد  مسجدی ساخته و در اختیار زائران قرار می 
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الهی  پیشگاه  از  که  همانطور  و  شد  مستجاب  حضرت  دعای  سرانجام 
گردید.15 درخواست نموده بود عملی 

گردید  نزول باران رحمت بر اثر دعای حضرت)ع( موجب قدرشناسی مردم 
کرامات حضرت باری تعالی بر فرزند  گفتند: بزرگواری ها و  و همه یک زبان می 

گوارا باد.  پیامبر اسالم)ص( 
که هدف مأمون از فرستادن حضرت برای دعای باران، این  محتمل است 
که ایشان پس از حضور در بیابان به اتفاق انبوهی از مردم و دعا در پیشگاه  بود 
الهی، دعایشان مستجاب نشود و ایشان را در میان عامه مردم تحقیر نماید. 
اما با استجابت دعای حضرت، موقعیت مأمون نیز تضعیف و این حادثه برای 

گران تمام شد. وی 
فزونی  موجب  سو  یک  از  رحمت،  باران  نزول  و  حضرت  دعای  استجابت 
دیگر  از  و  شد  عمومی  افکار  در  رضا)ع(  امام  به  عالقه مندی  و  محبوبیت 
و  معرفت  که  افرادی  در  مخصوصًا  را  آن  به  گرایش  و  تشیع  نفوذ  زمینه  سو، 

کرد.  عالقه مندی آنها به امام)ع( ریشه دار و عمیق بود، فراهم 
گفته شد، احادیث و روایات بسیاری از امام  که پیش تر  گذشته از مناظرات16 
رضا)ع( در زمینه های مختلف علوم و معارف اسالمی شیعه چون فقه، اصول 

گرانبهاست. گنجینه ای بس  که  عقاید، اخالق و... برای ما به یادگار مانده 
دوران  آن،  دوم  دهه  ویژه  به  رضا)ع(  امام  امامت  پربار  دوران  مجموع  در 
از  سادات  و  شیعیان  دوران،  این  در  است؛  شیعیان  نسبی  آسایش  و  آزادی 
اطراف برای دیدن و بهره بردن از محضر علی بن موسی الرضا)ع( به خراسان 
گسترش در  روی آوردند. بی شک عقاید، فقه و اندیشه شیعه در این دوران 

خور توجهی داشت.17



رباط هایی نیز جهت سکونت زائران امام)ع( ساخته و متصدیان در آنجا 
کردند.18 کوشش می  به فعالیت می پرداختند و برای رفاه و آسایش زائران 

کنند،  می  اختیار  سکونت  مطهر  قبر  کنار  در  که  گروهی  نخستین   
ً
ظاهرا

آن  زمان  که  تاریخ  این  از  اند،  بوده  اصناف  و  کسبه  مبارکه،  روضه  خادمان 
می  مسکونی  محل  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  امام  مشهد  نیست،  مشخص 
شود و اندک اندک در آنجا سکونت می یابند و بعد از مدتی حالت یک قصبه 

گردد.19 گیرد و به »مشهدرضا« معروف می  را به خود می 
گروه در مشهد اقامت داشتند: نخست  در قرن سوم و چهارم هجری سه 
جوار،  قرب  برای  که  سادات  و  علما  دوم  مبارکه،  روضه  کارگزاران  و  خادمان 
که  تبلیغ احکام و اقامه شعائر دینی در آنجا سکونت داشتند و سوم افرادی 
کنان و زائران را برآورده می  کار به آنجا رفته بودند و حوائج سا کسب و  برای 

کردند.20
که رکن  سالطین آل بویه به مشهد مقدس رضوی توجه داشته اند تا آنجا 

زیارت  برای  سلسله  این  امیران  از  یکی  الدوله 
گردد.21 حضرت رضا به مشهد مشرف می 

که در ری حکومت و وزارت  صاحب بن عباد 
داشته  عنایت  مقدس  مشهد  به  نیز  داشته 

است.22
که مصادف با سلطنت  در قرن نهم هجری 
به  رضوی  مقدس  مشهد  است،  تیموریان 
و  هنری  فرهنگی،  دینی،  مرکزی  صورت 
کناف  ا و  اطراف  از  مردم  و  درآمد  اقتصادی 
در  که  تیمور  امیر  خ  شاهر آمدند.  می  آنجا  به 
مقدس  مشهد  به  کرد،  می  حکومت  هرات 
دلیل  به  ایام  این  در  داشت.  بسیار  عنایتی 
برای  کنار،  و  گوشه  از  مردم  امنیت،  وجود 
این  در  شدند.  می  مشرف  مشهد  به  زیارت 
زیارت  و  عبادت  برای  جدیدی  فضاهای  دوره 

گوهرشادآغا  گرفت.  ساخته می شد و در اختیار زائران حضرت رضا)ع( قرار می 
رواق بزرگ دارالسیاده، رواق دارالحفاظ و رواق دارالسالم را ساخت و در همین 

گردید.23 گوهرشاد نیز بنا  زمان، مسجد مجلل و باشکوه 
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استجابت دعای حضرت 
و نزول باران رحمت، از 
یک سو موجب فزونی 
محبوبیت و عالقه مندی 
به امام رضا)ع( در افکار 
عمومی شد و
 از دیگر سو، زمینه نفوذ 
گرایش به آن را  تشیع و 
که  مخصوصًا در افرادی 
معرفت و عالقه مندی 
آنها به امام)ع( ریشه دار و 
کرد عمیق بود، فراهم 



در  تاریخی  مساجد  زیباترین  و  ترین  مهم  از  یکی  گوهرشاد  جامع  مسجد 
کن اسالمی به شمار می رود. این مسجد باشکوه یادگاری از قرون  بالد و اما
بارگاه  جوار  در  که  است  اسالمی  سنتی  های  معماری  از  ای  نمونه  و  گذشته 
گرفته و متصل به آن است. این مسجد  ملکوتی علی بن موسی الرضا)ع( قرار 
گوهرشاد آغا فرزند امیر غیاث الدین  گردید و بانی آن  در سال 821 هجری بنا 
که از خاندان مشهور  گورکانی است  خ، فرزند امیر تیمور  ترخان و همسر شاخر
گوهرشاد آغا از بانوان بزرگ و نیکوکار عصر  و معروف در عهد تیموریان بودند. 
خود به شمار می رفت و یادگارهای بسیاری در مشهد رضوی و هرات از خود 

بر جای نهاد.24 
َنَصَفت  و  به صفت عفت  آغا  »گوهرشاد  نویسد:  باره می  این  در  خواندمیر 
اتصاف داشت و همواره همت عالی فهمت بر تعمیر بقاع خیر و اشاعه مبرات 
گماشت از آثار او در شمال دارالسلطنه هرات، مدرسه و مسجد جامعیت  می 
کمال  در غایت زیب و زینت و در مشهد مقدسه رضویه نیز مسجد جمعه در 
تکلف ساخته و مستقالت خوب و اسباب مرغوب بر این بقاع وقف نموده.«25
کن زیارتی در قرن دهم و یازدهم مصادف با حکومت صفویه در ایران  اما
به  هجری   907 سال  در  امامی«  »دوازده  یا  عشری  اثنی  تشیع  اعالم  است. 
که هنوز  کشور در دوران حکومت تازه تأسیس صفویه،  عنوان مذهب رسمی 
مهم  تبریز،  در  اسماعیل  شاه  سوی  از  بود،  نکرده  تحکیم  را  خود  های  پایه 

ترین تصمیم وی بود.26 
دادند  گسترش  خود  قلمرو  تحت  های  سرزمین  در  را  تشیع  مذهب  آنان 
آمدند.  بیرون  تقیه  از فضای  نیز  بیت)ع(  اهل  و محبان  رو شیعیان  بدین  و 
از  گروه  گروه  یافت و مردم،  زیادی  این زمان مشهد مقدس رضوی رونق  در 
شهرها و والیات به این سرزمین روی آوردند به دلیل امنیت راه ها و سرکوب 
شدن مخالفان و معاندان، زائران خود را از اقصی نقاط آذربایجان و قفقاز و از 
کشور  صغد خوارزم، از بدخشان و طخارستان و هند و سند و جنوب و شمال 

پهناور به مشهد مقدس می رساندند.27 
از یک سو عالقمندان به مکتب اهل  الرضا)ع(  با شهادت علی بن موسی 
بیت )ع( به ویژه امام رضا)ع( بیشتر می شدند و مشتاقان آن حضرت با تحمل 
گذشت  با  سو،  دوم  از  گماشتند.  می  همت  ایشان  زیارت  به  بسیار  زحمات 
زمان، فضاهای زیارتی همراه با معماری اسالمی و سنتی رونق و فزونی یافت. 

و از سوم سو تالش برای ایجاد رفاه حال زائران آن حضرت در طول دوران 
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3ـ  ایجاد موقوفات

که دارای موقوفات بسیار  آستان قدس رضوی یکی از مؤسسات مذهبی است 
است. در ادوار تاریخ و قرون، از میان دوستان و شیعیان و شیفتگان علی بن 
کس به قدر استعداد و توانایی خود مقداری از ما یملک  موسی الرضا)ع( هر 
کرده است تا زائران و نیازمندان از حاصل  خود را برای آن بارگاه ملکوتی وقف 

گردند.  آن بهره مند 
دهم  قرن  به  مربوط  وقفی  سندهای  ترین  قدیمی  موجود،  اسناد  طبق  بر 
نامه »عتیق  به وقف  نیز مربوط  ترین سند وقف غیرمنقول  هستند. قدیمی 
وقفنامه  آن  از  پس  و  شد.  تنظیم  هجری   931 سال  که  است  طوسی«  علی 
که در سال 957 هجری ملکی را در قریه زیبد  گنابادی است  سیدعلی حسینی 

کرده است.28 گناباد وقف آستان قدس 
گذشته  در  رضا)ع(  حضرت  موقوفات 
َرقبات  کنون  ا و  بوده  امروز  از  گسترده تر  بسیار 
و  یا در مناطق خوارزم  و  افغانستان  در  زیادی 
بوده اند،  خراسان  منطقه  جزو  که  ماوراءالنهر 
آن  در  مرزهای سیاسی  تغییر  با  که  واقع شده 
قفقاز  در  است  گفتنی  اند.  مانده  مرزها  طرف 
نیز  کستان  پا و  هند  در  و  شوروی  آذربایجان  و 
است.  داشته  وجود  موقوفه هایی  سابق  در 
امام رضا)ع( در  نام  به  تعدادی مؤسسه دینی 
که مورد  کنون وجود دارند  کستان نیز  ا هند و پا
روزهایی  در  مردم  و  آنجاست  شیعیان  توجه 
گرد هم می آیند و از فضائل  کن  خاص در آن اما
به  و  گویند  و مناقب آن حضرت سخن می 

متصدیان  های  فعالیت  مهم  محورهای  از  یکی  عنوان  به  مختلف 
گردید. و سرانجام اسکان علما و سادات در جوار  مشهدالرضا)ع( محسوب 

اهمیت  نیز  تشیع  ترویج  و  توسعه  و  دین  تبلیغ  جهت  در  رضا)ع(  امام  مرقد 
بسزایی یافت.
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ملکوتی  بارگاه  جوار  در  که  یابیم  می  در  تاریخی  متون  از  برخی  به  استناد  با 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( از قدیم شفاخانه و یا دارالشفاء وجود داشته 

و مردمانی مستضعف از آن بهره می برده اند. 
که در شفاخانه  کنار قبر مطهر آن امام بزرگ حکیمان و طبیبانی بوده اند  در 
کرده اند. از عصر صفوی نام طبیب و حکیمی  مبارکه، بیماران را معالجه می 

کرده است.  که در آستان قدس رضوی بیماران را معالجه می 
کتاب »تاریخ عالم آرای عباسی« می نویسد: »حکیم  اسکندر بیک ترکمان در 
مشهور  حذاقت  و  دانشوری  و  حکمت  و  علم  در  که  محمود  عمادالدین 
تربیت  و  طب  علم  در  او  از  غریب  های  نسخه  و  مرغوب  رساالت  بوده،  آفاق 
که  کبیر،  معاجین و معالجه امراض مزمنه و مواد حاره خصوصًا جرب صغیر و 

بین الجمهور به آتشک مشهور است، معتمد علیه اطباست.« 
و رونق آستانه مقدسه  رواج  که می گوید: »چون شاه جنت مکان در  آنجا  تا 
از هر طبقه  الغایه توجه مرعی داشته،  الجن و االنس به اقصی  امام  حضرت 
آنچه بهتر بود به خدمات آن سرکار تعین می فرمودند، او نیز به طبابت سرکار 
به معالجه مرضی  گشته، مدت ها در مشهد مقدس معلی  آثار مأمور  فیض 
گزیده و ارباب  کمال و زبده اصحاب  مشغولی داشت و الحق جامع صفات و 

افضال بود.«31

4ـ شفاخانه یا دارالشفاء

کنند.29 نام آن امام نذر و نیاز می 
بزرگ،  باغ  یک  یا  مزرعه،  یک  یا  ششدانگ،  دِه  یک  از  موقوفات  میان  در 
هر  که  دارند  وجود  و...  مغازه  تجاری،  سرای  یا  و  کوچک  ای  خانه  وقف  یا 
کدام به منظوری از طرف واقفان و دوستان حضرت رضا)ع( وقف شده اند. 
سایر  و  مشهد  تابعه  بلوکات  و  مشهد  حومه  در  قدس  آستان  ک  امال بیشتر 
مازندران،  قزوین، رشت،  تهران،  نیز در  و معدودی  شهرستان های خراسان 
ک مزبور شش دانگ و  کرمان، اصفهان و شیراز است. برخی از امال آذربایجان، 
پاره ای سهام، معدودی از آن وقف است.30 با توجه به آنچه در مورد موقوفات 
که سنت پسندیده وقف با نیات خیر و عام  گفتیم، این نکته آشکار می شود 

کنون ادامه دارد. گردیده و تا  المنفعه از سوی بانیان آن معمول 
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 5ـ مهاجرت سادات به ایران در
 آستانه ورود امام رضا)ع( به خراسان

یکی از دالیل عمده نفوذ تشیع در ایران، ورود سادات علوی به این منطقه بوده 
است. دالیل ورود سادات به ایران عبارت است از:

که مرکز آنها  1ـ  امن بودن مناطق ایران: ایران دور از دسترس حکومت هایی بود 
در شام و یا عراق قرار داشت. فشارهای عباسیان و پیش از آنها امویان، باعث شد 

که آنها بدین مناطق مهاجرت کنند.

 2ـ مرفه بودن شهر های ایران.

فرزندان رسول  آنها  آنکه  این سامان، چه  نزد مردم  آنان  بودن  3ـ محبوب 
خدا)ص( بودند.32 این مهاجرت ها بیشتر از قرن دوم به بعد بوده است، به ویژه 
با آمدن حضرت علی بن موسی)ع( به ایران. تسامح مأمون در مقابل سخت گیری 
پدرش رشید نسب به سادات، در رشد و گسترش علویان تأثیر بسزایی داشت. او 
گرچه با قیامهای آنها به شدت برخورد کرد، به علت اعتقادی که به برتری علی)ع( 
بر سایر خلفا داشت، نسبت به علویان نیز احترام زیادی قائل بود، اما با این همه، 
سیاست او در اواخر نسبت به این افراد، که در هر حال حکومت عباسیان را تهدید 
از  ایران  به  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  آمدن  شد.  عوض  کاماًل  کردند،  می 
جمله مهاجرت هایی بود که همزمان با آمدن علی بن موسی)ع( به ایران صورت 
گرفت.33 حضور این بانوی گرامی سبب گسترش بیشتر تشیع در قم گردید. آنسان 
ک سپردن ایشان در این شهر نیز تربت مطهرش مورد  که پس از رحلت و به خا
گرفت، حتی بعد از وفات ایشان عده ای از سادات نیز به  زیارت خاص و عام قرار 

قم مهاجرت کردند.
گروهی عازم شیراز شد  کاظم)ع( نیز در دوره مأمون با  حضرت احمدبن موسی 
تا سرانجام به برادرش امام رضا)ع( بپیوندد. چون قتلغ خان، فرماندار مأمون در 
گاه شد، در بیرون شهر در محلی روی به احمد آورد که به آن  شیراز از آمدن احمد آ
نقطه خان زینال، می گفتند. هر دو گروه با هم برخورد کردند و میانشان جنگ در 
گر می خواهید به امام رضا)ع( برسید، او  گرفت، پس مردی از یاران قتلغ فریاد زد: ا
که یاران احمد بن موسی این سخن را شنیدند، از اطرافش  شهید شد. هنگامی 
کنده شدند و جز بعضی از قبیله و برادرانش کسی با او نماند. پس به طرف شیراز  پرا
کنون آرامگاه اوست  روی آورد و مخالفان در پی او آمدند و در همین نقطه که ا
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و به شاه چراغ معروف است، وی را به شهادت رساندند.34
مرعشی درباره آمدن سادات به ایران چنین می نویسد: »سادات از آوازه والیت 
که بر حضرت امام پناهی داده بود، روی بدین طرف نهادند و  و عهدنامه مأمون 
او را بیست و یک برادر بودند. این مجموع برادران و بنواعمام از سادات حسینی و 

حسنی، به والیت ری و عراق رسیدند...«35
رساندن  شهادت  به  در  مأمون  اقدام  از  پس 
و  دیلمستان  به  سادات  رضا)ع(  امام  حضرت 
طبرستان پناه بردند. مرعشی در این باره می نویسد: 
با حضرت  که  »... چون سادات خبر غدر مأمون، 
کوهستان دیلمستان و  پناه به  کرد، شنیدند  رضا 
طبرستان بردند و بعضی بدانجا شهید گشتند و مزار 
و مرقدشان مشهور و معروف است و بعضی در همان 
جا توطن نمودند و اوالد و اتباع ایشان باقیست و 
که اسالم قبول  چون اصفهبدان مازندران در اوایل 
کردند، شیعه بودند و با اوالد رسول اهّلل)ص( حسن 
اعتقاد داشتند، سادات را در این ملک مقام آسان 

تر بود...«36
که از  این مزارهای متبرک در ایران، نمودی است از آرمان های راستین تشیع 
گرفته بود و در حقیقت پشتوانه عظیمی برای معیارها و ارزش های  اسالم ریشه 
اینکه محلی  بر  افزون  گردید. این مکان ها  واالی مکتب تشیع محسوب می 
برای زیارت مشتاقان خاندان اهل بیت)ع( بود، مدرسه بزرگی نیز برای زائران 
که از معرفت امامزادگان و فضایل اخالقی آن بزرگواران بهره مند  گردید  تلقی می 
گسترش  که این خود در  گردند و از سویی به مظلومیت و حقانیت آنان پی برند 
کانونی برای  کدام به  مذهب شیعه نیز مؤثر بود. به بیان دیگر، این آرامگاه ها هر 

گردید. گسترش فرهنگ تشیع تبدیل 

6ـ  قیام محمد بن قاسم

یکی از نتایج زودرس تأثیر امام رضا)ع( در خراسان، قیام محمد بن قاسم می 
گستردگی آن پس از ورود امام رضا)ع( در خراسان  باشد. اهمیت نفوذ تشیع و 
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سخن پایانی

گردید. مناظرات  گسترش تشیع  1ـ حضور امام رضا)ع( در ایران موجب رشد و 
کالس های درس در منزل خود و همچنین  علمی ایشان از یک سو و تشکیل 
ایشان در زمینه های  ارزنده  از سوی دوم، و احادیث و سخنان  مسجد مرو 
گسترش تشیع  مختلف علوم و معارف اسالمی، از سوی دیگر موجب رشد و 
گردید. ایرانیان، به ویژه خراسانیان، در اظهار مهر و محبت به ائمه اطهار)ع( 

کردند. کوشش فراوان  و به خصوص به امام رضا)ع( 
2ـ پس از شهادت امام رضا)ع( دوستان و شیعیان آن حضرت متوجه زیارت آن 
گردید و  حضرت شدند و تدریجًا فضاهای زیارتی و عبادی در مشهدالرضا پدیدار 

گزیدند. اصناف و اقشار مختلف مردم به ویژه علمای شیعه در آن سکنی 
 3ـ با توجه به شخصیت همه جانبه و واالی امام رضا)ع( بانیان خیر عالقمند 
به سنت حسنه خیررسانی بوده و قسمتی از مایملک و دارایی خود را وقف 
امام)ع(  ملکوتی  بارگاه  کنار  در  حتی  و  نمودند.  می  رضوی  مقدس  آستان 

گردید. دارالشفاء برای معالجه بیماران احداث 
4ـ در قرن دوم هجری به دلیل فشارهای امویان و عباسیان، سادات به ایران 
کردند و در هنگام ورود امام رضا)ع( به ایران نیز عده ای از آنها به  مهاجرت 
گرفتند و عده زیادی  که بعدها تحت تعقیب عباسیان قرار  این سرزمین آمدند 
کانونی  از آنها در شهرهای مختلف به شهادت رسیدند و مزارهای هر یک به 
گسترش شعائر و معارف شیعه  گردید و موجبات  برای فرهنگ تشیع تبدیل 

کرد. را فراهم 

که زمینه قیام محمد بن قاسم علوی در طالقان فراهم  گونه ای بود  به 
شد. هر چند این قیام در سال 219 هـجری و چند سال بعد از شهادت امام 

گسترش تشیع در بخشی از خطه ایران  که باعث  از آن روی  خ داد،  رضا)ع( ر
گردید، در خور توجه است. محمد بن قاسم در زمان معتصم در طالقان خروج 
داد، سرانجام  روی  بن طاهر  و عبداهّلل  او  میان  که  از جنگ هایی  و پس  کرد 
کرد و به نزد معتصم فرستاد.37 وی پیش از آن مدتی در  عبداهّلل او را دستگیر 
که چهل هزار نفر از مردم آنجا با وی بیعت  کرد و طولی نکشید  جوزجان تالش 

گرایش های شیعی در خراسان است. که این خود بیانگر وسعت  کردند.38 
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نویسنده: علی محامد یزدی 

پیامبر  دوستی  و  محّبت  متعال  خدای  به  قرب  مهّم  عوامل  از  تردید  بدون 
و  السالم  امامان معصوم علیهم  و  آله  و  علیه  کرم، حضرت محمد صلی اهّلل  ا
سّنت  و  قرآن  از  مستفاد  موضوع  این  است.  بزرگواران  آن  ذراری  و  فرزندان 
این  آیات،  ترین  روشن  و  دارد  لت  دال آن  بر  زیادی  آیات  قرآن،  از  اما  است؛ 
فی  الموده   

ّ
اال اجرًا  علیه  اسئلکم  ال  »ُقل  فرماید:  می  که  است  شریفه  آیه 

القربی«؛1»ایپیامبر به مردم بگو من از شما درخواست هیچ اجر و مزدی برای 
کنم جز محبت و دوستی با خویشانم« روایات زیادی هم در این  رسالتم نمی 
امامان  و  کرم  ا پیامبر  که  است  این  آنها  مضمون  که  است  شده  وارد  زمینه 
که به فرزندان آنان دوستی نمایند. ما یک  علیهم السالم از مردم خواسته اند 

کنیم. روایت را در اینجا ذکر می 
که فرمودند: »احّبوا  کرم صلی اهّلل علیه و آله روایت شده است    از پیامبر ا
ایاهم؛2  لما یغذوکم من نعمته و احّبونی لحّب اهّلل و احّبوا ذریتی لحّبی  اهّلل 
که به شما ارزانی داشته است و مرا  خدا را دوست بدارید! به خاطر نعمتهایی 

هم دوست بدارید! به جهت دوستی با خدا )چون من پیامبر الهی هستم( 

�مقامات معنوی حضرت فاطمه معصومه 
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از  دارم«   دوست  را  آنها  من  چون  نمایید!  دوستی  من  فرزندان  با  و 
متون بسیاری از زیارات امامان و فرزندان آنها نیز همین مطلب استفاده 

البرائه  و  بحبکم  اهّلل  الی  »اتقّرب  است:  آمده  عاشورا  زیارت  در  مثاًل  می شود؛ 
من اعدائکم؛3 تقرب می جویم به خداوند، به واسطه دوستی با شما و بیزاری 
جستن از دشمنان شما«.   زیرا پیامبر عظیم الشأن و امامان معصوم علیهم 
السالم و فرزندان بزرگوار آنان وسایط فیض الهی هستند و خداوند متعال به 
هر  و  کند  می  بخشی  فیض  هستی  عالم  کل  و  انسانها  تمام  بر  آنان  واسطه 
که انسان به خدا ایمان داشته باشد و به خداوند عشق بورزد، باید  اندازه ای 

به همان نسبت اولیای الهی را دوست بدارد.  
که از مطالبات خدا و پیامبر و امامان معصوم علیهم  این محبت و دوستی 
که عظمت خداو پیامبران و سایر اولیای  کسی می شود  السالم است، نصیب 
گر  ع بر معرفت است. ا کند و آنان را بیشتر بشناسد؛ زیرا محبت فر خدا را درک 
که  معرفت نباشد و یا از انسان سلب شود، محبت هم از بین می رود؛ چنان 
در زیارت حضرت فاطمه معصومه علیها السالم آمده است: »و ان ال یسلبنا 
شما  معرفت  که  خواهم  می  قدیر  و  ولی  خدای  از  قدیر؛4  ولی  اّنه  معرفتکم 

خانواده را از من سلب نکند«  
و  عطیه  الهی،  اولیای  شأن  بلندی  و  معنوی  مقامات  شناخت  و  معرفت 
که در زیارت شریف عاشورا می  کرامی است از جانب خداوند متعال؛ چنان  ا
کرمنی بمعرفتکم و معرفه اولیائکم و ارزقنی البرائه  خوانیم: »فاسئل اهّلل الذی ا
به  مرا  که  از آن خدایی  االخره؛5  و  الدنیا  ان یجعلنی معکم فی  اعدائکم  من 
کرده و بیزاری از دشمنانتان را به من  کرام  شناخت و اعتقاد به شما خانواده ا
که مرا در این دنیا و آخرت با شما قرار دهد«    کنم  کرده است مسألت می  روزی 
به طور مسلم یکی از راههای تحصیل معرفت نسبت به اولیا، تأمل و مطالعه 
و  به مقامات معنوی  نیز توجه  و  آنان است  زندگانی  و  ح حال و سیره  در شر

کرامات آنان است.   فضایل اخالقی و مناقبی، مانند: معجزات و 
اثری مهم  آن  ازدیاد  و  اینکه در اصل محبت  بر  از معرفت، عالوه  نوع  این 
نمی  کس  هیچ  زیرا  گردد؛  می  نیز  آنان  از  گرفتن  الگو  و  تربیت  موجب  دارد، 
از  پذیری  الگو  راه  از  مگر  برسد،  کمال  و  سعادت  و  صحیح  تربیت  به  تواند 
از طریق اصالح خود  و  نایل آمده باشند  الهی  که خود به مقام قرب  کسانی 
بزرگ  اولیای  معرفت  درباره  بزرگان  از  یکی  باشند.    رسیده  نهایی  هدف  به 
که ذکر آن در اینجا مناسب است: »معرفت  الهی و مراتب آن، مطلبی دارد 
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هو  کما  است،  ایشان  مقام  به  احاطه  اول،  دارد:  مراتبی  السالم  علیهم  ائمه 
حقه و این مرتبه در حیز افهام ما نیست. مرتبه ثانیه، اطالع بر اسرار و سرایر و 
کند.  که طاقت بشری اقتضا  وقوف بر بواطن و ضمایر ایشان است؛ به حدی 
 صحیح است. 

ً
این هم مراتبی دارد و مقول بالتشکک است و این درجه ظاهرا

کماالت و  خصصین شیعه و صدیقین اولیاست.  مرتبه ثالثه، اطالع بر مراتب 
که از اخبار اهل بیت و آثار شریفه  ج مقامات عالیه ایشان است؛ چنان  مدار
و احتیاج  تقوا و شجاعت و سماحت  و  از علم و حلم  ایشان ظاهر می شود، 
و  الهیه  فیوض  صدور  در  ایشان،  وساطت  و  ایشان  به  امور  جمیع  در  خلق 

مراتب ربانیه و اینکه امامت بر جمیع ما فی الوجود دارند«6  
السالم  علیهم  معصوم  امامان  و  پیامبر  به  معرفت  اعالی  مرتبه  چه  گر  ا
می  مجاهده  و  کوشش  با  اما  است،  ج  خار ما  قدرت  از  الهی  اولیای  سایر  و 
الهی رسید؛  آنان در فیض  کرامت و وساطت  بلند معنوی و  بر مقامات  توان 
ابزارهای معرفت، به واسطه روایات خود ایشان در اختیار ما  از  زیرا بسیاری 
که با مطالعه می توان به این هدف رسید و از این راه محبت  شیعیان قرار دارد 
کرد. از جمله این بزرگان، سیده جلیله فاطمه معصومه  بیشتر آنها را تحصیل 
که  علیها السالم دختر بزرگوار حضرت امام موسی بن جعفر علیه السالم است 
و  و فضایل  از مقامات معنوی  ای  گوشه  تا  برآمده است  مقاله در صدد  این 
که فرزند امام و خواهر امام و عمه امام  مکارم روحانی آن بانوی بزرگ اسالم را 

است، بیان نماید.  
بزرگ اسالم  بانوان  بلندای معنویت در حد  و  بزرگ در عظمت  بانوی  این 
اخبار  و  اوست  بزرگی  و  اوج عظمت  او )معصومه( نشان دهنده  لقب  و  است 
کماالت  کننده  بیان  ایشان  زندگی  نیز قراین و شواهد موجود در  و  روایات  و 
که در بدنه اصلی این  و فضایل نفسانی و مقامات معنوی برای ایشان است 

مقاله به آنها پرداخته شده است.

ذکر نسب فاطمه معصومه )س(  

نام آن حضرت، فاطمه و ملقب به معصومه است و پدر آن بزرگوار، امام موسی 
که قبر شریفش در مدینه  کاظم علیه السالم و مادر آن حضرت، نجمه خاتون 
طیبه است، می باشد. ایشان و برادرشان، حضرت امام علی بن موسی الرضا 



35

ـارف
ــ

معـ

کتاب »دالئل االمامه« طبری مازندرانی  که از  از یک مادر بودند، چنان 
کند،  که فرزندان امام موسی علیه السالم را ذکر می  استفاده می شود. وقتی 

گوید: »علی الرضا علیه السالم و فاطمه الٍم«.7   می 
اوالد  نسب  فی  االبرار  »نزهه  کتاب  نقل  به  حضرت  آن  سعادت  با  والدت 
االئمه االطهار« روز دوشنبه اول ماه ذی قعده سال یکصد و هفتاد و سه واقع 
که در سال دویست و یک از  شده است. بنابراین، عمر شریفش 27 سال بوده 
کاظم علیه السالم  هجرت، روز دهم ربیع الثانی در قم از دنیا رفته است. امام 
اختیار ازدواج دخترهای خود را به فرزندش، علی بن موسی الرضا علیه السالم 
علیه  جعفر  بن  موسی  حضرت  که  است  مذکور  کافی  در  که  چنان  بود؛  داده 
که شوهر ندهد احدی دخترهای مرا  السالم در وصیت نامه خود نوشته بود 
گر برادری  نه عموهای آنها و نه برادرهای آنها، مگر با مشورت فرزندم علی و ا
که از مادر یکی باشند، شوهر دهد باید با مشورت و رأی  بخواهد خواهر خود را 
کح قوم خود و او به هر  که او ابصر و بینا است به منا و امر فرزندم علی باشد؛ زیرا 
گر نه، شوهر ندهد و به دخترهای خود همین  کس صالح دانست، شوهر دهد و ا
که از برای  که نوشته ام به آنها نیز وصیت نموده ام. پس معلوم می شود  گونه 
کفوی و همسری پیدا نشده، لهذا حضرت امام رضا علیه السالم او را  آن مخّدره 
شوهر نداد.8 نه تنها سیده جلیله، فاطمه دختر امام موسی علیه السالم ازدواج 
نکرده است، بلکه سایر دختران امام موسی علیه السالم ازدواج نکرده بودند. 
صاحب تاریخ قم نیز به این مطلب اشاره نموده است و درباره دختران رضائیه 
که رضائیه دختران خود را شوهر نمی دادند؛ زیرا  فرموده است: »چنین رسیده 
کفوی برای ایشان نمی یافتند و موسی بن جعفر علیه السالم را بیست و  که هم 

یک دختر بوده، از این جهت هیچ یک را به شوهر ندادند«9  
بر عظمت و  این مطلب دلیل و شاهدی است قوی  که خود  روشن است 
که همتایی برای ایشان در ازدواج  جاللت بی بی فاطمه معصومه علیها السالم 

نبوده است.  

مساوات زنان و مردان برای رسیدن به کمال  

کردن مقامات معنوی علیا  که بدنه اصلی این نوشتار تبیین و روشن  از آنجایی 
مخدره فاطمه معصومه علیها السالم است، الزم است به این مطلب توجه 



نمونه هایی از زنان کامل  

و در این راستا، در طول تاریخ، زنان بسیاری به مرحله باالیی از علم و دانش 
گامهای  کمال  و معرفت و ایمان به خدای متعال رسیدند و در راه فضیلت و 
که  کوشش و مجاهدت به مقام قرب الهی نایل آمدند  استواری برداشتند و با 
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کمال نهایی زنان چیست؟ آیا در مسأله رسیدن  که دیدگاه اسالم درباره  کنیم 
گر چه بین مرد و زن از لحاظ  کمال بین مردان و زنان فرقی وجود دارد؟   ا به 
جسمی و روحی تفاوتهایی وجود دارد و بر اساس این تفاوتها از لحاظ حقوقی 
نیز تفاوتهایی بین آنان هست، مانند اینکه زنان والیت بر فرزندان ندارند، ولی 
مرد دارای والیت است؛ امامت و رهبری جامعه و قضاوت بین مردم با مردان 
که بر جهان  است، نه زنان و... و این تفاوت مقتضای نظام احسن و اتم است 
و  وجودی  ساختمان  و  خلقت  در  الهی  قدرت  دست  و  است  کم  حا آفرینش 
جسم و جان مردان و زنان قرار داده است؛ اما آنچه مسلم است و متون دینی، 
که از لحاظ معنوی و  مانند: قرآن و روایات به آن تصریح نموده اند، این است 
که قرب الهی است و نیز برخورداری  کمال و سعادت نهایی  امکان رسیدن به 
از نعم الهی، زنان و مردان مانند یکدیگرند؛ یعنی هم زن می تواند با ایمان به 
از خداوند متعال به مقام قرب  خدای متعال و روز قیامت و اطاعت خالص 
کمال و سعادت حقیقی هموار است.   قرب  الهی برسد و هم برای مردان راه 

کمال نهایی انسان است، که  الهی 
از  یک  هیچ  به  اختصاصی  و  است  انسان  انسانیت  آفرینش  اصلی  هدف 
کریم  مردان و زنان ندارد؛ زیرا انسانیت حقیقت مشترک بین آنان است و قرآن 
اشاره می  این بحث  در  آیات  از  بعضی  به  کرده است.  تصریح  این مطلب  بر 
کنیم.   »اّن المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر«؛10«به 
که پرهیزکاران )کمال یافتگان( در بهشتها و جویبارهای بهشت اند،  درستی 

در جایگاه راستی در نزد پادشاهی مقتدر و توانا«
  »من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحییّنه حیاه طیبه ولنجزینهم 
اجرهم باحسن ما کانوا یعملون«؛11 هر کس عمل صالح و شایسته ای انجام دهد، 
ک زنده می داریم و  خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پا

حتمًا آنان را به بهترین جزاها در مقابل عملشان پاداش خواهیم داد«  



الگویی  تا  کرده است  بیان  قرآن  را خداوند در  آن  نمونه های  از  بعضی 
عیسی  مادر  مریم،  حضرت  مانند:  گیرند،  قرار  بعدی  انسان های  برای 

که خداوند شهادت به طهارت و عصمت او داده است،  مسیح علیهما السالم 
ک علی نساء  ک و طهرک و اصطفا که می فرماید: »یا مریم اّن اهّلل اصطفا آنجا 
کیزه نموده و تو را بر زنان  العالمین«؛12«ای مریم! محققًا خداوند تو را برگزیده و پا
کرده است«. نمونه دیگر آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون  همه عالم اختیار 
کامل برای مؤمنان در  که با مریم علیها السالم به عنوان دو مثال و الگوی  است 
کرده است و می  قرآن با هم ذکر شده اند و خداوند از این دو زن تعریف و تمجید 
فرماید: »و ضرب اهّلل مثال للذین آمنوا امرأه فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا 
فی الجنه و نّجنی من فرعون و عمله و نّجنی من القوم الظالمین«؛13»خداوند 
گفت: پروردگارا! خانه  که  مثالی برای مؤمنان زده به همسر فرعون در آن هنگام 
ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و عملش نجات بده و مرا 

از قوم ظالم رهایی بخش«.
که معجزه  این بانو در خانه یکی از جّبارترین ستمکاران تاریخ است. هنگامی 
کرد، اعماق قلبش به نور  موسی علیه السالم را در مقابله با ساحران مشاهده 
ایمان روشن شد و از همان لحظه به موسی علیه السالم ایمان آورد. او پیوسته 
کرد  کرد، ولی فرعون از ایمان او باخبر شد. بارها او را نهی  ایمان خود را مکتوم 
با  زن  این  ولی  بردارد،  السالم  علیه  موسی  دامن  از  دست  که  داشت  اصرار  و 
استقامت تسلیم خواسته های او نشد و سرانجام فرعون دستور داد دست و 
پاهایش را با میخها بستند و زیر آفتاب سوزان قرار دادند و سنگ عظیمی بر 
گذرانید، دعایش  که آخرین لحظه های عمرش را می  سینه او نهادند. هنگامی 
که پروردگارا! برای من در بهشت خانه بساز و من را از دست فرعون و  این بود 

عملش نجات بده.14
کرد و او را در ردیف بهترین زنان جهان، مانند:    خداوند دعای او را مستجاب 
گرفته و به  که در همین آیات در ردیف وی قرار  مریم علیها السالم قرار داد؛ چنان 
عنوان الگو معرفی شده است. از نمونه های بارز زنان به کمال رسیده، دو بانوی 
کرم صلی اهّلل علیه و  بزرگ اسالم: حضرت فاطمه زهرا علیها السالم دختر رسول ا
که  کبری علیها السالم دختر خویلد است  آله و مادر بزرگوار آن حضرت، خدیجه 

روایات زیادی درباره آنها وارد شده است.  
که پیامبر صلی اهّلل  کرده است  سیوطی در »دّر المنثور« از ابن عباس روایت 
علیه و آله فرمودند: »افضل نساء اهل الجّنه خدیجه بنت خویلد و فاطمه 
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بنت محمد صلی اهّلل علیه و آله و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم امرأه 
فرعون مع ما نّص اهّلل علینا من خبرهما فی القرآن و قال رّب ابن لی بیتا فی 
الجّنه«15   طبرسی در »مجمع البیان« از ابی موسی از پیامبرصلی اهّلل علیه و آله 
 

ّ
کثیر و لم یکمل من النساء اال که فرمود:   »کمل من الرجال  کرده است  روایت 
اربعه آسیه بنت مزاحم امرأه فرعون و مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و 
کمال  فاطمه بنت محمد صلی اهّلل علیه و آله؛16 مردان زیادی در طول تاریخ به 
کمال نرسیدند، مگر چهار زن: آسیه همسر  به مرتبه عالیه  زنان  از  و  رسیدند 
فرعون و مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد صلی 
با مطلب ما ندارد؛  که در این روایت آمده، منافاتی  آله«   حصری  اهّلل علیه و 
که این چهار زن به عالی ترین مقام قرب الهی  زیرا ممکن است مراد این باشد 
رسیده اند و به مقام بلند عصمت نایل آمده اند. بنابراین، منافاتی با اینکه همه 

کمال برسند ندارد. زنان عالم می توانند به 
و  اولین  از  عالم  زنان  همه  و  بزرگ  بانوی  چهار  این  از  اشرف  و  افضل  قطعًا 
کرم صلی اهّلل علیه و آله  آخرین، فاطمه زهرا علیها السالم دختر بزرگوار پیامبر ا
و  اخبار  و  ندارد  تردیدی  گونه  هیچ  جای  شیعیان  ما  نزد  مطلب  این  و  است 
کند؛ عالوه بر اینکه خداوند سوره مبارکه هل  روایات بر این مطلب داللت می 
کثیر معّرفی  کرده و به عنوان خیر  کوثر را در شأن ایشان نازل  اتی و سوره شریفه 
فرموده است و در زیارات و روایات به عنوان »سیده نساء العالمین« معرفی شده 
کرم صلی اهّلل علیه و آله درباره ایشان فرموده است: »و اما إبنتی  اند و پیامبر ا
فاطمه فهی سیده نساء العالمین من االولین و االخرین؛17 و اما دخترم فاطمه 

پس اوست سیده تمام زنان عالمیان از اولین و آخرین«  

نمونه های دیگر  

کمال رسیدند، صرف نظر  که به سر حد نهایی  گر از این بانوان بزرگ و معروف  ا
که به علم و فقاهت و فضیلت رسیده اند و تاریخ  کنیم، زنان دیگری وجود دارند 
کتابهایی هم نظیر »ریاحین الشریعه« درباره آنان تألیف  نام آنان را ثبت نموده و 
شده است، مانند: همسران و مادران امامان معصوم علیهم السالم، مثل: اّم 
السالم  امام موسی علیه  اّم حمیده مادر  السالم،  امام صادق علیه  فروه مادر 
زمان  امام  مادر  خاتون  نرجس  و  السالم  علیه  رضا  امام  مادر  خاتون  نجمه  و 
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که این بزرگواران صاحب مقام معنوی و مقرب نزد خداوند  ارواحنا فداه 
و حامالن اولیای الهی بودند.  

و  یا دختران ائمه علیهم السالم، مانند: علیا مکرمه حضرت زینب کبری علیها 
کلثوم.  که عقیله بنی هاشم است و خواهر مکرمه اش علیا مخدره ام  السالم 
در عظمت و جاللت شأن حضرت زینب علیها السالم جمله معروف امام سجاد 
»یا  فرمود:  که  کافی است  بانو  آن  از خطبه معروف  بعد  کوفه  السالم در  علیه 
تو  عمه!  ای  مفهمه؛18  غیر  فهمه  و  معلمه  غیر  عالمه  بحمدهّلل  انت  عمه!... 
که هیچ استادی ندیده ای و انسان فهمیده ای  بحمدهّلل دانشمندی هستی 
کالم نورانی استفاده  کسی چیزی به تو تفهیم نکرده است«.   از این  که  هستی 
که حضرت زینب علیها السالم مقام بسیار واالیی نزد خدا دارد؛ چون  می شود 
که علمش  که عالمه غیر معلمه است باید یا معصوم باشد و یا هم ردیف او  کسی 
گونه کسی می تواند فهمه غیر مفهمه  علم خدایی و بدون استاد باشد و همین 
کرده باشد و از این  که حقیقت جهان هستی و رمز و راز آفرینش را درک  باشد 
جمله است سّر شهادت حضرت امام حسین علیه السالم؛ ولی شدت مصیبت 
کند و  که خطبه بخواند و ظالم را رسوا  کرده است  و سوز شهادت امام او را وادار 
کلثوم  بر مقّصران اتمام حجت نماید و در همین رتبه است خواهر مکرمه اش ام 
زینب  و خواهرش حضرت  السالم  علیه  العابدین  زین  امام  و معین  که همکار 
علیها السالم بوده است و در جای خودش داد سخن داده است و ستمکاران 

بنی امیه و اتباع آنان را رسوا نموده است.  
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مقامات معنوی فاطمه )س(

نمونه بسیار مهم از سلسله زنان به کمال رسیده، سیده جلیله فاطمه معصومه 
که قبر شریفش مزار  السالم است  کاظم علیه  امام موسی  السالم دختر  علیها 
کشورهای  که از اطراف بالد اسالمی و  و مطاف میلیونها مسلمان شیعه است 
مختلف به زیارت آن حضرت نایل می شوند و از برکات قبر شریفش استفاده 
که مقام واالی آن حضرت را  گفت قلم و بیان و زبان عاجز است  کنند. باید  می 
گوشه ای از مقامات معنوی  کوتاه بر آن شدیم تا  کند.   ما در این نوشتار  بیان 
کماالت روحانی و فضایل نفسانی آن بانوی بزرگ را بنویسیم تا شاید بتوانیم  و 
کنیم؛ چون تمام  که آن حضرت بر عهده ما دارند، ادا  اندکی از حق بسیاری 
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و مجاورین  اهل قم  به خصوص  و  ایران  مسلمانان و شیعیان خصوصًا ملت 
بارگاهش از وجود مبارک او و قبر مطهرش فیض می برند و خدای متعال به برکت 
کرده و می کند، ان شاءاهّلل.   قبر منورش بالها را از ملت مسلمان و شیعیان مرتفع 
گوید: حضرت فاطمه معصومه  صاحب »ناسخ التواریخ« درباره ایشان می 
ناموس  و  جهان  خلق  خاتون  صّفیه  و  تعالی  اهّلل  ولیه  حضرت  السالم  علیها 
معصومه  مخدره  مستوره  کامله  عارفه  متقیه  زاهده  عابده  عالمیان،  خداوند 
کاظم علیهما السالم را مقامی و منزلتی  فاطمه دختر حضرت موسی بن جعفر 
که خداوند عطایش فرموده است«.    متعالی و شأنی رفیع و مکانی عظیم است 
گوید:«موسی بن جعفر علیهما السالم را به قولی چهار دختر فاطمه  سپس می 
که صاحب  کبری و وسطی و صغری و اخری؛ اما مشخص نیست  نام داشت: 
کبری است یا صغری و یا وسطی، اما از حیث شأن و مقام جلیل، البته  ترجمه 
که لقب شریف این مخدره، معصومه  کبری است و مخدره عظمی است؛ چنان 

بر این معنی داللت دارد«.19
و  محدثان  نزد  در  عالوه  معظمه،  مکرمه  این  قدر  جاللت  و  عظمت  شهرت    
مورخان و سیره نویسان، تمام جهان اسالم را پر کرده و مطلبی است که جملگی 
دیدم  منوره  مدینه  و  مکرمه  مکه  در  جانب  این  خود  دارند،  نظر  اتفاق  آن  بر 
گفتند: در آن  مسلمانان عرب زبان وقتی نام مقدس قم را می شنیدند، می 
کردند و  شهر قبر مطهر حضرت معصومه علیها السالم است و آرزوی زیارتش می 
شگفت این بود که نام اصلی ایشان که فاطمه است را نمی بردند، بلکه ایشان را 
به نام معصومه می شناختند که خود این داللت بر عظمت این بانو دارد.   بیان 

دالیل مقامات معنوی فاطمه معصومه علیها السالم  
 

1. محدثه بودن آن حضرت  
که اولین عامل سعادت و کمال انسان و موجب قرب او به خداوند  شکی نیست 
متعال، علم و معرفت است، به خصوص علم و معرفت به خدای متعال؛ زیرا 
علم و معرفت شرط الزم برای ایمان به خداوند است. امیرالمؤمنین علیه السالم 
می فرماید: »اول الدین معرفته؛20 اولین مرتبه در دین شناخت خداوند است«.  
کامل در انبیای الهی و بعد در وجود امام و فرزندان آنان   این مقام بزرگ به طور 
و از آن جمله در وجود فرزندان ائمه علیهم السالم موجود است.   سیده جلیله 
که در دامان پدر بزرگواری،  کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السالم است 

برادری،  سایه  در  و  شده  تربیت  السالم  علیهما  جعفر  بن  موسی  امام  مانند 
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مانند امام علی بن موسی الرضا علیهما السالم ادامه زندگی داده و قطعًا 
معرفت در وجود آن حضرت در حّد بسیار باالیی وجود داشته است. عالوه 

که دلیل بر بزرگی مقام  بر مسأله خانوادگی، موضوع محدثه بودن ایشان است 
گرچه  معرفت آن حضرت است؛ زیرا محدثه بودن عالمت عالم بودن است. ا
احادیث زیادی در این زمینه در دست نیست، ولی خوشبختانه نمونه ای برای 

شناخت مقام علم و فضیلت آن حضرت در دست است.
»احقاق  نفیس  کتاب  در  علیه  رضوان اهّلل  شهید  شوشتری  اهّلل  نور  قاضی 
که: »قال:  کتاب ارجح المطالب از بکر بن احمد القصری نقل می کند  الحق« از 
حدثنا فاطمه بنت علی بن موسی الرضا، قالت: حدثتنی فاطمه و زینب و ام 
کلثوم بنات موسی الکاظم، قلن: حدثتنا فاطمه بنت جعفر بن محمد الصادق، 
قالت: حدثتنی فاطمه و سکینه ابنتا الحسین بن علی عن ام کلثوم بنت فاطمه 
بنت النبی صلی اهّلل علیه و آله عن النبی صلی اهّلل علیه و آله یوم غدیر خم، 
کتابه  کنت مواله فعلی مواله. اخرجه الحافظ ابو موسی المدینی فی  قال: من 
گفته است این حدیث مسلسل است چون هر یک از  المسلسل باالسماء و نیز 

کرده اند«.21 این فواطم از عمه خودشان روایت 
و نیز حافظ شمس الدین محمد بن جزری شافعی متوفای 813 ه. ق. به 
کرده است و اضافه ای دارد: »... انسیتم قول رسول اهّلل صلی  همین سند نقل 
کنت مواله فعلی مواله و قوله انت منی بمنزله  اهّلل علیهو آله یوم غدیر خم من 
سند  با  صدوق  شیخ  دیگر،  حدیث  در  السالم«22  علیهما  موسی  من  هارون 
کرده: »عن فاطمه بنت موسی جعفر علیه السالم  متصل از حسن بن یزید نقل 
عن عمر بن علی بن الحسین عن فاطمه بنت الحسین علیه السالم عن اسماء 
بنت ابی بکر عن صفیه بنت عبد المطلب قالت لما سقط الحسین علیه السالم 
کنت ولیتها قال النبی صلی اهّلل علیه و آله یا عمه هلمی  عن بطن فاطمه امه و 
الی ابنی فقلت یا رسول اهّلل انا لم نظفه بعد فقال صلی اهّلل علیه و آله یا عمه أ انت 

تنظفه ان اهّلل تبارک و تعالی قد نظفه و طهره«23  
 شیخ صدوق از فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه السالم از یکی از فرزندان 
امام سجاد علیه السالم به نام عمر از فاطمه دختر امام حسین علیه السالم از 
اسماء دختر ابی بکر از صفیه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر که گفت من قابلگی 
از مادر متولد  السالم  امام حسین علیه  برعهده داشتم. وقتی  را  امام حسین 
شدند، پیامبر صلی اهّلل علیه و آله فرمود: عمه جان! فرزندم را بیاور! در جواب 
کیزه می  کیزه نکردم. پیامبر فرمودند: ای عمه! آیا تو او را پا گفتم: هنوز او را پا
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کرده است.   از این چند روایت، مقام بلند علمی و  کیزه  کنی؟ نه خداوند او را پا
فضیلت و معرفت حضرت فاطمه معصومه علیها السالم به طور روشن استفاده 
می شود؛ زیرا عنوان محدثه بودن و مخصوصًا شهرت آن بین اصحاب حدیث، 

کند.   عالمه بودن ایشان را ثابت می 
که شهر مقدس قم در طول تاریخ همیشه مأوا و   بدون مناسبت نخواهد بود 
مسکن عالمان و فقیهان و محدثان بسیار بزرگی همانند اشعریان و ابن قولویه و 
که حوزه با برکت و با عظمت  صدوقین و دیگران بوده است و خصوصًا این زمان 
گشته و باغبان اخیر آن مرحوم  کنار قبر مقدس آن حضرت بر قرار  علمیه قم در 
و  خمینی  امام  و  بروجردی  العظمی  اهّلل  آیه  و  یزدی  حائری  العظمی  اهّلل  آیه 
کنون دنیای اسالم، بلکه دیگران از فیض و نورانیت این  دیگران بوده اند و هم ا
کنند و علم و دانش از قم بر سایر بالد می رود و تمام اینها از  حوزه استفاده می 
کریمه اهل بیت علیهم السالم است و این مکانت فرهنگی قم  برکات قبر مطهر 

گیرد.   گذشته از این بانوی بزرگ توان می  در این زمان و سایر اعصار 
که از بعضی از  که چنان  گوید: »بدان   مرحوم حاج شیخ عباس قمی)ره( می 
مشایخ خود شنیدم مرحوم مال صدرا به واسطه بعضی از ابتالئات از مقام خود 
که عش آل محمد و حرم اهل بیت  کرد به داراالیمان قم  به شیراز مهاجرت 
علیهم السالم است و به حکم »اذا عمت الفتن و البالیا فعلیکم بقم و حوالیها 
که در چهار  و نواحیها فان البالیا مدفوع عنها« التجا برد به قریه ای از قرای قم 
که بعضی از مطالب  گاهی  گاه  کفرس و  کهک  فرسخی قم واقع است موسوم به 
علمیه بر او مشکل می شد، از کهک به زیارت سید جلیله فاطمه معصومه بنت 
موسی بن جعفرعلیهم السالم مشرف می شده و از آن حرم مطهر فیض آثار بر او 

افاضه می شده است«.24
 

 2. ایمان و عمل صالح  
کمال انسان و قرب او به خدای متعال   بدون شک اصلی ترین عامل سعادت و 
ایمان محکم به ذات مقدس الهی و عمل خالص و شایسته به دستورات اوست 
گفته شد در این جهت بین مردان و زنان فرقی وجود ندارد.  که  گونه  و همان 
کرده است و در سوره نحل  خداوند حیات طیبه را مرهون ایمان و عمل صالح 
فلنحیینه حیاه  و هو مؤمن  انثی  او  ذکر  فرموده است: »من عمل صالحًا من 
کانو یعملون«25   فاطمه معصومه علیها السالم از  طیبه و لنجزینهم باحسن ما 

گوی سبقت را از دیگران ربوده است؛ چرا  که در این جهت،  جمله زنانی است 
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که با استعداد ذاتی در تحت تعلیم و تربیت دو امام بزرگوار،  چنین نباشد 
یعنی پدر آن حضرت، امام موسی بن جعفر علیهما السالم و برادرش عالم آل 

که اصل شجره طیبه  محمد امام رضا علیه السالم بوده است و از خاندانی است 
که در زیارت آن حضرت آمده است: »فاّن لک عند اهّلل  هستند و جمله بلندی 
شأنًا من الشأن« شاهد این مدعاست و این شأن و مرتبت عظیم مرهون ایمان 
که خود به مقام قرب الی اهّلل و ایمان و عمل صالح  کسی  و عمل صالح است. 
کند.    از راه دوستی او به خدا تقرب حاصل  نرسیده باشد، دیگری نمی تواند 
در زیارت آن بزرگوار می خوانیم: »اتقرب الی اهّلل بحبکم و البرائه من اعدائکم و 
التسلیم الی اهّلل راضیًا غیر منکر و ال مستکبر؛26 تقرب می جویم به درگاه خداوند 
به واسطه دوستی با شما و بیزاری از دشمنان شما و تسلیم شدن در برابر اوامر 
که راضی به رضای الهی و بدون انکار و استکبار هستم«. و این  الهی، در حالی 

اوصاف اوصاف بندگان خالص خدای متعال است.
 

3. فضیلت زیارت آن حضرت
 از دالیل روشن بر مقامات بلند معنوی حضرت فاطمه معصومه علیها السالم 

که در فضیلت و اهمیت زیارت آن حضرت رسیده است. روایاتی است 
اخبار  و »عیون  االعمال«  کتاب »ثواب  که شیخ صدوق در  روایتی است   .۱
که  کرده است  الرضا علیه السالم« با سند معتبر از امام رضا علیه السالم روایت 
گوید: از امام رضا علیه السالم درباره فاطمه دختر  »سعد بن سعد اشعری می 
کند، برای او  کس او را زیارت  کردم. فرمودند: هر  امام موسی علیه السالم سؤال 
کتاب »کامل الزیارات« روایت  بهشت است«.27 و همین روایت را ابن قولویه در 

کرده است.28  
کس  ۲. امام جواد علیه السالم فرمودند: »من زار عمتی بقم فله الجنه؛29 هر 

کند، برای او بهشت است«. عمه ام را در شهر قم زیارت 
که فرمود: »ای سعد،  کرده است  ۳. سعد قمی از امام رضا علیه السالم روایت 
گفتم: فدایت شوم! قبر فاطمه دختر  نزد شماست برای ما خانواده قبر بزرگی. 
کند و عارف به حق  کس او را زیارت  امام موسی را می فرمایید؟ فرمود: آری، هر 
گاه به قبر او برسی، باالی سرش، رو به قبله  او باشد، برای اوست بهشت. هر 
کبر و سی و سه مرتبه سبحان اهّلل و سی و سه  بایست و سی و چهار مرتبه اهّلل ا
کن: السالم علی آدم صفوه  گاه او را به این نحو زیارت  مرتبه الحمدهّلل بگو! آن 

اهّلل تا آخر زیارت«.30
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که  کرده است از امام صادق علیه السالم   ۴. عالمه مجلسی از تاریخ قم نقل 
فرمودند: »اّن هّلل حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو المدینه و المیرالمؤمنین 
حرما و هو الکوفه و لنا حرما و هو قم و ستدفن فیه امرأه من ولدی تسمی فاطمه 
من زارها وجبت له الجّنه قال علیه السالم ذلک و لم تحمل بموسی اّمه؛31 برای 
خدا حرمی است و آن مکه است و برای پیامبر صلی اهّلل علیه و آله حرمی است 
کوفه است  و آن مدینه است و برای امیر المؤمنین علیه السالم حرمی است و آن 
و برای ما اهل بیت حرمی است و آن قم است و زود باشد دفن شود در آن زنی 
کند و در حق او عارف  کس او را زیارت  که اسم او فاطمه است. هر  از فرزندان من 

باشد، بهشت برای او واجب است.
که هنوز مادرش به او حامله  و این خبر را زمانی امام صادق علیه السالم فرموده 
نشده بود«.   قطعًا برای زیارت انسانهای عادی بهشت واجب نمی شود و آن 
هم از سه امام معصوم به همین مضمون باشد. از این روایات صحیح و معتبر 
که مقامات  که در فضیلت زیارت آن جناب رسیده، به روشنی استفاده می شود 
معنوی فاطمه معصومه علیها السالم همان مقامات بندگان حقیقی و خالص 

که اولیای معصوم الهی دارند.   خداوند است نظیر مقاماتی 
 

4. مقام عظمای شفاعت  
نزد  بلند آن حضرت  بر عّلو مقام و مرتبت بسیار  کند  که داللت می  اموری  از 
این  السالم است،  علیهم  مرتبه معصومین  در  ایشان  اینکه  و  متعال  خداوند 
تمام  که  کرده است  کرامت  آن حضرت  به  را  که خداوند مقام شفاعت  است 
کرامت الهی می شوند.   محدث قمی  شیعیان به شفاعت ایشان وارد بهشت و 
کتاب »مجالس المؤمنین« قاضی  رحمه اهّلل در شرح حال آن حضرت به نقل از 
خدا  برای  »از  فرمودند:  صادق  امام  که  کرده  روایت  شهید  شوشتری  نوراهّلل 
آله  از برای رسول خدا صلی اهّلل علیه و  حرمی است و آن مکه مکرمه است و 
حرمی است و آن مدینه است و از برای امیرالمؤمنین علیه السالم حرمی است و 

که حرم من و حرم اوالد من در قم است. گاه باش  کوفه است. آ آن 
که سه  کوفه صغیره است و همانا برای بهشت هشت در است  گاه باش قم  آ
که از اوالد من است. نام  کند در قم زنی  در آنها به سوی قم باز می شود و وفات 
او فاطمه دختر موسی بن جعفر علیهما السالم است که داخل بهشت می شوند 
به سبب شفاعت او جمیع شیعیان من در بهشت«.32   و نیز بر مقام شفاعت 

که در زیارت نامه آن حضرت  کند آن جمله شریفه ای  آن حضرت داللت می 
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کند: »یا فاطمه اشفعی لی  که زائر از ایشان درخواست می  رسیده است 
فی الجّنه فاّن لک عند اهّلل شأنا من الشأن؛33 ای فاطمه! برای من شفاعت 

کن در بهشت؛ زیرا برای توست در نزد خداوند مقام بسیار بزرگ و با عظمت« 
کلمه شأن برای تفخیم و عظمت آن حضرت آمده است.

که تمام شیعیان  گسترده ای  گفت مقام منیع شفاعت خصوصًا شفاعت    باید 
جز  کس  همه  به  که  نیست  مقامی  شوند،  مند  بهره  آن  از  آخرین  و  اولین  از 
که خداوند منان به این  معصومین علیهم السالم داده شود. بلکه این مقام 
که  کرده است، مقام ویژه ای است و غیر از شفاعتی است  بانوی بزرگ عنایت 
ممکن است بعضی از مؤمنان راستین دارای شفاعت محدودی باشند. دلیل 
به  تمام شیعیان  که  آمده است  روایت سابق  که در  این است  این مطلب  بر 
شفاعت او وارد بهشت می شوند، نه یک عده خاصی از آنها و نیز داللت بر این 

که در زیارت آن حضرت رسیده است.   مطلب دارد جمله ای 
 

5. وجود فضایل نفسانی و ملکات فاضله  
از دیگر دالیل عظمت روحی و مقامات معنوی و اینکه آن بزرگوار از جمله مقربین 
است، وجود اخالق حسنه و صفات جمیله، مانند: صبر و تحمل و استقامت 
که  در راه خدا و رضا به رضای الهی و تسلیم در مقابل قضا و قدر الهی است 
اند.    بوده  مشهور  آنها  نظائر  و  صفات  این  به  خود  کوتاه  عمر  طول  در  ایشان 
در ابتدا، همه فرزندان شریف امام موسی علیه السالم به ظلمها و فشارهایی 
که از ناحیه دشمنان، مانند: خلفای بنی عباس بر آنان وارد شد  مبتال شدند 
و مهم تر از همه زندانی شدن امام موسی علیه السالم توسط هارون در مدت 
که همه فرزندان آن حضرت از فراق و دوری و مصیبت پدرشان  طوالنی است 
در رنج شدید بودند.و از همه باالتر مصیبت شهادت آن حضرت در زندان بغداد 
توسط عمال هارون الرشید است و بعد از آن، حکومت فرزندش مأمون است که 
بسیار شخص زیرک و شیطانی بوده است و در زمان او فرزندان موسی بن جعفر 
علیهما السالم تبعید و در بالد اسالمی منتشر شدند و عده زیادی به شهادت 
رسیدند، مانند: احمد بن موسی شاه چراغ علیه السالم و برادران و برادرزادگان 

کدام داستان غم انگیزی دارند. که هر  آن حضرت 
  و از مصایب مهم، هجرت اجباری بزرگ این خاندان، امام رضا علیه السالم بوده 
است که هر یک از این امور برای حضرت معصومه علیها السالم و فرزندان موسی 
به جان  بزرگواران  آن  که  بوده است  السالم طاقت فرسا  بن جعفر علیهم 
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کار عظمت روحی و جاللت  کردند و با این  خریدند و برای رضای خدا صبر پیشه 
گردید. و با تالشهای خود  کاظم علیه السالم برای همگان روشن  قدر اوالد امام 
را حفظ و  امامیه  و مجاهدتهای طاقت فرسا حقیقت اسالم و مذهب شیعه 
کردند و شاهد آن هجرت مهم و غریبانه و ارتحال حضرت معصومه  حراست 
که نشان دهنده فضایل نفسانی وصبر و  علیها السالم در شهر مقدس قم است 

کنیم . که به اختصار یادآوری می  استقامت آن مخدره جلیله است 
امام علی بن  برادرش  با  به منظور دیدار  این هجرت  بر حسب ظاهر  گرچه 
گرفته  که حتمًا با عده ای از برادران و محارم صورت  موسی الرضا علیه السالم 
است، اما می تواند جنبه های سیاسی هم بر این هجرت مترتب بوده باشد 
و می تواند از یک جهت، به منظور پشتیبانی از والیت عهدی امام رضا علیه 
السالم باشد و از جهت دیگر، افشای مکر و خدعه مأمون باشد؛ ولی قضا و قدر 
ارتحال  راه به عالم ملکوت  بزرگوار در بین  که آن  گرفته بود  بر این تعلق  الهی 
که  که نقل شده از امام رضا علیه السالم  کند و به دیدار برادر نایل نیاید؛ چنان 
که »تو قصد خراسان  به حضرت فاطمه معصومه علیها السالم خبر داده بودند 
که می رسی مریض خواهی شد و در قم وفات خواهی  کنی، لکن در ساوه  می 

کرد«.34

 سبب آمدن حضرت فاطمه معصومه علیها السالم به قم
کرده  کرده است و او از مشایخ اهل قم روایت  عالمه مجلسی از تاریخ قم نقل 
که »چون مأمون حضرت امام رضا علیه السالم را در سال دویست هجری  است 
از مدینه به مرو طلبید، یک سال بعد از آن خواهرش حضرت فاطمه معصومه 
علیها السالم به جهت اشتیاق مالقات برادرش از مدینه به جانب مرو حرکت 
که از اینجا تا قم چه مقدار  که به ساوه رسید، مریضه شد. پرسید  کرد. وقتی 
گفتند: ده فرسخ است. پس به خادم خود دستور داد: مرا به  مسافت است؟ 
ج بن  جانب قم ببر! پس آن حضرت را به قم آوردند و در خانه موسی بن خزر
که چون خبر آمدن آن مخدره به آل  سعد فرود آوردند و قول صحیح آن است 
آن  از  و  روند  بیرون  آن حضرت  به قصد  که  سعد رسید، همگی متفق شدند 
ج  حضرت درخواست نمایند تا به قم بیایند. پس در میان همه موسی بن خزر

بر این امر تقدم جست.
کشید  گرفت و  که به خدمت آن مکرمه رسید، مهار ناقه آن حضرت را  همین 

تا وارد قم ساخت و در خانه خود آن سیده جلیله را منزل داد. پس آن حضرت 
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مدت هفده روز در دنیا مکث نمود و به رحمت ایزدی پیوست. پس او را 
غسل دادند و کفن نمودند و در ارض بابالن که امروز روضه مقدسه آن جناب 

ک سپردند«.35   نتیجه این تالشها و  ج بوده، به خا است و ملک موسی بن خزر
کرد مرا حسین  که »حدیث  گوید  مجاهدتها و ملکات فاضله   صاحب تاریخ قم 
که چون فاطمه معصومه علیها السالم  بن علی بن بابویه از محمد بن الولید 
کردند و حرکت دادند او را و بردند به بابالن و  کفن  کرد، او را غسل دادند و  وفات 
گفتگو  کنده بودند. پس آل سعد با هم  که برای او  گذاشتند او را نزدیک سردابی 
گفتگو  کیست داخل سرداب شود و جنازه بی بی را دفن نماید. بعد از  که  کردند 
نهایت پیری،  که در  ایشان  برای  بود  که خادمی  گرفت  قرار  بر آن  ایشان  رأی 
و نامش قادر بود و مرد صالحی بوده، او متصدی دفن شود. چون فرستادند 
که دهان خود را بسته بودند به لثام به  عقب آن شیخ صالح، دیدند دو نفر سوار 
تعجیل تمام از جانب رمله یعنی ریگزار پیدا شدند و نماز بر آن مخدره خواندند 
کردند و بیرون آمدند و سوار شدند و رفتند و  و داخل سرداب شدند و او را دفن 

که اینان چه کسی بودند«.36   کسی نفهمید 
کمال و تقرب آن حضرت به خداوند متعال  این جریان نشان دهنده اوج 
که در شهر غربت از دنیا رفته و محرمی نداشته  است؛ چون این سیده جلیله 
ک بسپارد، خداوند متعال کسانی که محرم بوده اند، فرستاد  است که او را به خا
کنند و بر او نماز بخوانند و لذا احتمال قوی  تا او را با این جاللت وعظمت دفن 
دارد حضرت رضا و حضرت جواد االئمه علیهما السالم با طی االرض آمدند و 
ایشان را دفن کردند.   و نیز این جریان که صاحب تاریخ قم از طریق صحیح نقل 
کرده است، از نوادر تاریخ است. باید گفت حضرت فاطمه معصومه علیها السالم 
که متکفل دفن و  نمونه ای از صاحبان عصمت است، مانند امامان معصوم 
گونه بوده است و  نماز آنان حّجتهای الهی بوده اند. آن سیده جلیله هم این 
کاملی از جده  جای تعّجب نیست؛ زیرا آن حضرت، فاطمه دوم است و نمونه 
کرم صلی اهّلل علیه و آله است  اش فاطمه زهرا علیها السالم دختر بزرگوار پیامبر ا
به فاطمه معصومه  لذا ملقب شده  و  را داراست  ترین مقام عصمت  که عالی 
که امام رضا علیه السالم  که درباره ایشان روایت شده است  علیها السالم؛ چنان 
کس معصومه را در قم  کمن زارنی؛37 هر  فرموده است: »من زار المعصومه بقم 

کرده است کند، مرا زیارت  زیارت 
  شهرت آن سیده جلیله به لقب معصومه در میان مسلمانان و اهل تاریخ و 
که آن  حدیث بی جهت نیست، بلکه متناسب با مقام بلند عصمت است 
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گونه تعجبی در مطلب نیست؛ چون  بانوی بزرگ تاریخ دارا بوده است و هیچ 
که مقام عصمت اختصاصی به پیامبر و امام  در جای خودش ثابت شده است 
ندارد، بلکه مردان و زنان دیگری هم به این مقام بلند نایل آمده اند، مانند: 
که خداوند شهادت به طهارت او داده است؛ چون  حضرت مریم علیها السالم 
ک تقرب انسان است به مقام قرب الهی و رعایت  گذشت، مال که  گونه  همان 
که از راه ریاضت و مجاهدت در راه خدا  تمام احکام و دستورات خدای متعال 

به دست می آید.
کامل زهد و تقوی و عفاف و عبادت و دعا و    و این بانوی بزرگ اسالم نمونه 
که در قم در حال  کوتاهی  راز و نیاز با خداوند متعال بوده است. حتی دوران 
حیات بوده اند، عبادت او زبان زد عام و خاص است و محراب عبادت ایشان 
که در محله میدان میر واقع است، شاهدی است بر  ج  در خانه موسی بن خزر
که بعد از چند قرن مورد طواف و زیارت ارادتمندان اهل بیت علیهم  این مدعی 
که مدت اقامت ایشان در قم هفده روز یا شانزده روز  السالم است، در حالی 
بیشتر نبوده است و در این مدت علیله و مریضه بودند و مشغول معالجه و مداوا 
گفته اند مرد مؤمن عطاری داروهای حضرت فاطمه معصومه علیها  بودند و 

السالم را مّجانی می داده است.  
 یکی از علمای قم حکایت نمود از »عمده العلماء« شیخ محمد حسن قمی 
که در قبرستان علی بن  که او نقل نموده  که »در محله چهارمردان بوده است 
بر روی آن سنگ نوشته شده بود: این  تاریخی پیدا شده بود و  جعفر سنگ 
که داروهای دختر موسی بن جعفر را مجانًا داده  سنگ تاریخ آن عطاری است 
است«.38   خالصه با وجود آنکه آن مخدره علیله و بیمار بوده، مشغول عبادت 
پروردگار عالم بوده و محراب عبادتش در قم تا امروز موجود است و به همین 
که ندای »یا ایتها النفس المطمئنه« را  حالت مشغول عبادت بود تا آن وقتی 
گفت و آخراالمر امید آن مظلومه معصومه مبدل  اجابت نمود و دار فانی را وداع 
به ناامیدی شد و به وصال برادر نرسید و در شهر غربت با دلی پر از غم و غصه 

وفات نمود.39
 

علت ازدواج نکردن حضرت معصومه علیها السالم
گر چه امر ازدواج در اسالم امری مهم و مستحب مؤکد است و یا واجب، امادر   ا
گر در شرح حال آن مخدره آمده است  کفائت هم شرط است. ا ازدواج مراعات 

و  شیعیان  میان  در  که  است  این  آن  علت  نکردند،  اختیار  شوهر  ایشان  که 
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کفوی و همتایی برای  فرزندان رسول خدا صلی اهّلل علیه و آله و سادات 
که »چنین رسیده  آن بزرگوار به هم نرسیده است.   در تاریخ قم آمده است 

که همسر  کسی را  که رضائیه دختران خود را به شوهر نمی دادند؛ زیرا  است 
السالم دارای  یافتند و حضرت موسی بن جعفر علیه  بود، نمی  ایشان  کفو  و 
بیست و یک دختر بوده است هیچ یک شوهر نکرده اند و این مطلب در میان 
ایشان عادت شده بود و محمد بن علی بن موسی الرضا علیهم السالم در شهر 
که شوهر نکرده اند و از  کرده است بر دختران و خواهران خود  مدینه ده ده وقف 
کن بوده اند، از مدینه  که در قم سا ارتفاعات آن ده ها نصیب و قسط رضائیه ای 

جهت ایشان می فرستادند«40  

کرامات باهره آن حضرت    .6
یکی دیگر از دالیل مقامات بلند معنوی حضرت فاطمه معصومه علیها السالم 
کرامات  که از سیده جلیله صادر شده است و این  کرامات باهره ای است  بروز 
که جای انکار  کند و این امری است  بسیار است و هر ساله از آن حضرت بروز می 
ندارد و به حّد تواتر رسیده است. ما در اینجا به عنوان نمونه یک داستان را می 
آوریم. یکی از خّدام آستانه مبارکه به نام آقای سید حسین فرزند مرحوم آقا سید 
که »عموی من میرزا اسد اهّلل بعد از آنکه پای او شقاقلوس  کرد  صفی چنین نقل 
که انگشت های او سیاه شده بود و اطبا از معالجه او عاجز شده  بود، به حدی 
که مرض  که باید پای او را برید  کرده بودند  بودند و جراحان اتفاق بر این مطلب 
گذارده بودند فردا پای عموی مرا ببرند تا آنکه خود میرزا اسداهّلل  باالتر نرود و بنا 
که بنا شده فردا پای مرا ببرند، پس امشب مرا ببرید در حرم دختر  گفته بود حاال 
موسی بن جعفر علیهما السالم بگذارید. غالمی بود مبارک نام داشت او را به 

دوش کشید.
گذارد و خّدام درب  او را برد وسط حرم مطهر حضرت معصومه علیها السالم 
که  کرد از درد نالیدن و فریاد زدن؛ به حدی  حرم را بستند و در پای ضریح بنا 
که پشت در بودند، خواب نرفتند. آنها از درد و ناله او تا نزدیک  بعضی از خدام 
که میرزا  که پشت درب حرم بودند، دیدند  صبح صادق متأثر بودند. خدامی 
که حضرت مرا شفا داده  کنید  گوید: درب حرم را باز  اسداهّلل صدا می زند و می 
است. خدام برخاستند و در حرم را باز کردند، دیدند که میرزا اسد اهّلل خوشحال 
گفت: در عالم خواب دیدم زن مجلله ای آمد به نزد من و  و خندان است. او 
فرمود: چه می شود تو را؟ عرض کردم که این مرض پای مرا گرفته و مرا عاجز 
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گوشه مقنعه خود را بر  کرده یا شفا و یا مرگ از خدا می خواهم. آن زن مجلله 
کردم: شما  روی پای من چندین دفعه مالید و فرمودند: شفا دادیم تو را. عرض 
کنی! من فاطمه  کیستید؟ فرمود: مرا نمی شناسی و حال آنکه نوکری مرا می 
دختر موسی بن جعفر می باشم. بعد از بیدار شدن، قدری پنبه دیده بود در نزد 
که بمالد  خود. آن پنبه را برداشته بود و به هر مریضی ذره ای از آن پنبه می داد 
که سیالب آمد  به موضع درد، شفا می یافت و آن پنبه در خانه بود تا آن وقتی 

کرد، آن پنبه از بین رفت و دیگر او را پیدا نکردیم«41   آن را خراب 
که در هر  کرامات آن مخدره  که این یک نمونه ای است از صدها  روشن است 
کس در آن شکی ندارد و در  زمان و در هر سال از آن بزرگ صادر می شود و هیچ 
مقام استقصای آنها نیستیم؛ چون خود یک مقاله مستقلی را می طلبد. فقط 
کرامات از او صادر شود، قطعًا  که این معجزات و  کسی  که  منظور ما این است 
که در  از اولیای خدا و صاحب مقامات عالیه معنوی در حّد معصومین است 
اثر قرب الهی دعای او مستجاب است و خدای متعال او را واسطه فیض خود 
که امامان ما علیهم السالم این چنین بودند  گونه ای  قرار داده است؛ همان 
و از جمله این بزرگان حضرت فاطمه معصومه علیها السالم دختر امام موسی 
ایران  شیعیان  خاصه  عالم  شیعیان  تمام  که  است  السالم  علیهما  جعفر  بن 
کنین جوار قبرش از فیض او بهره های فراوانی برده و می برند.  و باالخص سا
اجدادش  و  او  شفاعت  از  و  دهد  قرار  حضرت  آن  زیارت  قدردان  را  ما  خداوند 

محروم نفرماید! و الحمدهّلل اوال و آخرًا.  
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کریمی  نویسنده: اسالمپور 

مناظرات حضرت جواد االئمه 

مقدمه

شریعت  بارز  گیهای  ویژ از  یکی  مذهبی،  مسائل  در  انتقاد  و  بحث  آزادی 
)ع(  اطهار  ائمه  و  کرم)ص(  ا پیامبر  زندگی  تاریخ  در  است.  اسالم  حیاتبخش 
با  اسالم  مخالفان  که  شود  می  یافت  فراوانی  موارد  تشّیع،  رهبران  حتّی  و 
گفتگو می نشستند و اشکاالت خویش را به اصول یا  آنان به مناظره، بحث و 
که مورد  کردند و بدون این  کمال آزادی و صراحت، بیان می  فروع اسالم، با 
شد.  می  داده  پاسخ  و  بررسی  آنان  ایرادهای  گیرند،  قرار  اهانتی  کوچکترین 
گواهی روشن براین  مطالعه تاریخ صدر اسالم و عصر حضرات ائمه معصوم)ع( 

مّدعاست.
در میان حضرات ائمه معصوم)ع( سه امام در خردسالی به امامت رسیدند: 
حضرت  و  سالگی  نه  در  هادی)ع(  امام  سالگی،  هفت  در  جواد)ع(  امام 
امام رضا)ع( به  از همان عصر امامت  از این رو،  مهدی)عج( در پنج سالگی؛ 

امامت،  ارجمند  بسیار  مقام  به  توجه  با  که:  شد  ح  مطر سؤال  این  بعد، 

�
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عّلت پیدایش مناظرات در عصر امام جواد )ع(

چگونه انسانی در خردسالی به امامت می رسد؟ زیرا دوران شکوفایی 
پانزده سالگی شروع و در چهل  از  رشد و عقل در مردان، به طور معمول 

سالگی به تکامل می رسد.
بر این اساس در عصر امامت حضرت جواد االئمه )ع( برخی این سؤال را 
کودک هفت ساله سپرد؟ آیا  کردند: آیا می توان رهبری جامعه را به  ح می  مطر
کامل را دارد؟  کودک هفت ساله مدیریت، دور اندیشی و درایت یک مرد  یک 

این مسائل در آن عصر، از جنجالی ترین مسائل روز بود.
آنها  رأس  در  و  عباسیان  ویژه  به  معاندان،  و  مخالفان  از  برخی  هچنین 
کردند با دستاویز قرار دادن این مسئله از آن  مأمون عّباسی تالشهای زیادی 
در جهت مطامع شوم خود بهره جویند؛ آنان با ترتیب مناظرات مختلف سعی 
کردند شخصّیت علمی آن حضرت را خدشه دار سازند. اّما پیروزی امام  می 
جواد)ع( در مناظرات با پاسخ های قاطع و روشنگر، هرگونه شک و تردید را 
در مورد پیشوایی او و نیز اصل امامت از بین برد، و همه نقشه های معاندان 
و مخالفان و خلیفه مّکار عّباسی را نقش بر آب نمود. در این نوشتار مختصر 
از  امام همام، خوشه ای  از مناظرات آن  از برخی  گوشه هایی  ارائه  با  برآنیم 
اندیشه  برگیریم، و فراروی  گرامی  کمال عقل آن وجود  خرمن علم و فضل و 

خویش قرار دهیم.

)امامت(، پدیده  الهی  این منصب  خردسالی آن حضرت هنگام عهده داری 
کنش هایی در پی داشت. برخی در جبهه  ای بی سابقه بود و پیامدها و وا
ممکن  آیا  که  کردند  ح  مطر را  شبهه  این  اهلبیت،  پیروان  میان  در  خودی، 
در  شبهه  این  بروز  پی  در  برسد؟  امامت  مقام  به  بلوغ  از  پیش  کسی  است 
شد.  کندگی  پرا و  اضطراب  دچار  شیعی  جامعه  کالمی،  و  علمی  محافل 
از  که  بنابراین عّلت اصلی پیدایش مناظرات در عصر آن امام همام این بود 
حّتی  افراد،  از  بسیاری  برای  سن  کمی  دلیل  به  حضرت  امامت  طرف،  یک 
کاماًل ثابت نشده بود )گرچه بزرگان و دانایان شیعه بر اساس عقیده  شیعیان 
شیعه هیچ شک و تردیدی در این زمینه نداشتند( ازاین رو، برای اطمینان 

کردند. خاطر و به عنوان آزمایش، سؤاالت فراوانی از آن حضرت می 
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از طرف دیگر، در آن مقطع زمانی، قدرت معتزله افزایش یافته بود و مکتب 
گام نهاده بود و حکومت عّباسی در آن زمان از  اعتزال به مرحله رواج و رونق 
کرد و از سلطه و نفوذ خود و دیگر امکانات مادی  آنان حمایت و پشتیبانی می 
و معنوی حکومتی، برای استواری و تثبیت خّط فکری آنان و ضربه زدن به 
کردن مقام امامت  گروههای دیگر و تضعیف موقعیت و نفوذ آنان و خدشه دار 
کرد. به طوری بسیاری از آن مناظرات  و والیت، به هر شکلی بهره برداری می 
از  گردآوری دانشمندان  با اقدام و نیرنگ مأمون عّباسی برپا می شد، وی با 
کوشید  فرقه های مختلف و ترتیب مجالس بحث و مناظره با امام جواد )ع(، 

آن حضرت را از نظر علمی شکست دهد.
می  عرضه  خود  عقل  به  را  دینی  مطالب  و  دستورها  معتزله  افراطی  فرقه 
کرد، می پذیرفتند و بقیه را رد و  که عقلشان صریحا تأیید می  کردند و آنچه را 
کردند و چون نیل به مقام امامت اّمت در سنین خردسالی با عقل  انکار می 
ح می  ظاهر بین آنان قابل توجیه نبود، سؤاالت دشوار و پیچیده ای را مطر
کردند تا به پندار خود، آن حضرت را در میدان رقابت علمی شکست بدهند! 
ولی در همه این بحثها و مناظرات علمی، حضرت جواد )در پرتو علم امامت( 
با پاسخهای قاطع و روشنگر، هرگونه شک و تردید را در مورد پیشوایی خود 
از بین می برد و امامت خود و نیز اصل امامت را تثبیت می نمود. به همین 
موضوع  این  هادی)ع(  حضرت  امامت  دوران  در  حضرت  آن  از  بعد  دلیل 
)تصدی امامت در خردسالی( مشکلی ایجاد نکرد، زیرا دیگر برای همه روشن 

که خردسالی تاثیری در برخورداری از این منصب الهی ندارد. شده بود 

مناظرات روشنگر امام خردسال

که امام معصوم می تواند با علم  یکی از اصول پذیرفته شده تشیع این است 
کم امام جواد)ع(  الهی پرسشهای مردم را پاسخ دهد. شیعیان با توجه به سن 
با انواع سؤاالت و برپایی مجالس مناظره می خواستند علم الهی امام را دریابند.
گرد آمدند تا مسئله جانشینی را حل  پس از شهادت امام رضا)ع( شیعیان 
که از شیعیان قابل اعتماد، نزد امام رضا)ع( بود  کنند. یونس عبد بن الرحمان 
کنیم؟ رّیان  که این فرزند- امام جواد )ع( - بزرگ شود باید چه  گفت تا زمانی 
گفت: تو خود را در ظاهر مؤمن به  بن صلت از جای برخاست و با اعتراض به او 
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که در باطن در امامت او  امام جواد)ع( نشان می دهی، ولی پیداست 
گر طفل یک روزه  گر امامت وی از جانب خداوند باشد حتی ا تردید داری. ا

گر هزار  هم باشد به منزله شیخ است و چنانچه از طرف خداوند نباشد حتی ا
کرده باشد مانند سایر مردم است. سرانجام در اّیام حج تعداد  سال هم عمر 
بسیار زیادی به قصد دیدار امام جواد)ع( عازم زیارت خانه خدا شدند. زمانی 
که به مدینه رسیدند وارد محل اقامت امام جواد)ع( شدند. ابتدا نزد عبدا...
بن موسی برادر امام رضا)ع( رفتند. مردم سؤاالت خود را از وی پرسیدند، اما از 
کردند در این هنگام امام جواد)ع( وارد مجلس  پاسخ های بی پایه وی تعجب 

شد.
آن  پاسخ های  از  شیعیان  و  گفت  پاسخ  حاضران  سؤاالت  به  حضرت  آن 
که نشان از امامت و علم الهی بود شادمان شدند. سپس مردم به امام  حضرت 
جواد)ع( روی آوردند و آنچه از مسائل دینی بر آنها مبهم بود از حضرت سؤال 
کودکی خردسال بیش نبود به دلیل الهی بودن علم  که  کردند و امام در حالی 

امامت قادر بود تمام مسائل علمی و فقهی شیعیان را پاسخگو باشد.
کار می بست ، تشکیل  که مأمون در مورد حضرت رضا)ع( به  از روش هایی 
مجالس بحث و مناظره بود. مأمون و بعد معتصم عّباسی می خواستند از این 
گمان باطل خود - امام )ع( را در تنگنا قرار دهند. در مورد فرزندش  راه - به 
کار بستند. به خصوص که در آغاز امامت  حضرت جواد)ع( نیز چنین روشی را به 
مقام  که  دانست  نمی  مأمون  بود.  نگذشته  جواد)ع(  امام  عمر  از  سنی  هنوز 
کمی و زیادی سالهای عمر  که موهبتی است الهی، بستگی به  والیت و امامت 

ندارد.
کار زهر دادن به امام رضا)ع( را بسیار سّری و مخفیانه انجام  این خلیفه مّکار 
با همه پرده  اّما  نیابد.  گاهی  آ این جنایت  از  بود و سعی داشت جامعه  داده 
که قاتل امام جز مأمون کسی  گردید  کاری، سرانجام بر علویان آشکار  پوشی و ریا
کرد و با تظاهر  نبوده است، وی برای پیشگیری از عواقب امر، توطئه دیگری آغاز 
گرفت دختر خود را به  به مهربانی و دوستی نسبت به امام جواد)ع( تصمیم 
که از تحمیل ولیعهدی بر امام رضا)ع( در  کند تا استفاده ای را  حضرت تزویج 
که امام جواد  نظر داشت از این وصلت به دست آورد. بر اساس همین طرح بود 
)ع( را در سال ) 204 ه.ق( یعنی یک سال پس از شهادت امام رضا)ع( از مدینه 
که در مجلس مأمون برپا شد عالم  به بغداد آورد. در نخستین مناظره علمی 
کرد و  کثم به فضل و مرتبت علمی امام اعتراف  برجسته دربار، یحیی بن ا
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سر خضوع و تسلیم در برابر او فرود آورد و مردم نیز دریافتند چهره ای دانشمندتر 
از امام جواد)ع( در میان مسلمانان نیست. این روند محبوبیت روزافزون امام را 
که در جلسه مناظره امام با یحیی بن  کراتی  در پی داشت. مأمون به دنبال مذا

گذشت، دختر خود ام الفضل را به همسری حضرت در آورد! کثم  ا
کنترل امام بوده  گرنه قصد اصلی وی  )البته این، قصد ظاهری مأمون بوده و 
است( که با وجود مخالفت بنی عباس و اثبات فضیلت امام، جلسه مناظره امام 
کودکی از  که امام با وجود  کثم را ترتیب داده و در آنجا ثابت نمود  با یحیی بن ا
نظر فضل و معرفت و حلم، سرآمد دیگران است. و ترتیب ازدواج امام با ام فضل 
گفت: الحمدهّلل علی ما مّن به علّی من السداد فی االمر  را مهیا نمود و چنین 
والتوفیق فی الرأی و أقبل علی أبی جعفر و قال: إّنی مزّوجک ابنتی أم الفضل و 

ان رغم أنوف قوم...1
وجود  با  زیرا  شد،  او  شیفته  مأمون  گوید:  می  سنت  اهل  عالم  شبلنجی 
کمال عقل خود را نشان داده، عظمت خود را آشکار  کمی سن، فضل و علم و 

ساخت.2
را به دامادی  او  از علمای اهل سنت می نویسد: مأمون  ابن حجر هیثمی 
همه  بر  حلم  و  گاهی  آ و  علم  نظر  از  سن،  کمی  وجود  با  زیرا  کرد،  انتخاب 

دانشمندان برتری داشت.3
که به عنوان نمونه به  از امام جواد)ع( مناظرات متعددی نقل شده4 است 

کنیم. برخی از آنها اشاره می 

کثم5 مناظره با یحیی بن ا
وقتی مأمون از طوس به بغداد آمد، نامه ای برای حضرت جواد - علیه السالم- 
کرد. البته این دعوت نیز مثل دعوت امام رضا  فرستاد و امام را به بغداد دعوت 

به طوس، دعوت ظاهری و در واقع سفر اجباری بود.
کاخ خود  که وارد بغداد شد، مأمون او را به  حضرت پذیرفت و بعد از چند روز 

کرد.  کرد و پیشنهاد تزویج دختر خود ام الفضل را به ایشان  دعوت 
را نشانه رضایت  این سکوت  کرد. مأمون  او سکوت  برابر پیشنهاد  امام در 

گرفت مقدمات این امر را فراهم سازد. حضرت شمرد و تصمیم 
او در نظر داشت مجلس جشنی تشکیل دهد، ولی انتشار این خبر در بین 
کردند و با لحن اعتراض  بنی عباس انفجاری به وجود آورد: بنی عباس اجتماع 

گفتند: این چه برنامه ای است؟ آمیزی به مأمون 
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که علی بن موسی از دنیا رفته و خالفت به عباسیان رسیده  کنون   ا
گذاشت  که ما نخواهیم  باز می خواهی خالفت را به آل علی برگردانی؟! بدان 
کرده ای؟! کار صورت بگیرد، آیا عداوتهای چند ساله بین ما را فراموش  این 

 
مأمون پرسید: نظر شما چیست؟ 

گفتند: این جوان خردسال است و از علم و دانش بهره ای ندارد.
کوچک و بزرگ اینها بهره  گفت: شما این خاندان را نمی شناسید،  مأمون 
عظیمی از علم و دانش دارند و چنانچه سخن من مورد قبول شما نیست او را 
که خود قبول دارید بیاورید تا با این جوان بحث  بیازمایید و مرد دانشمندی را 

گردد. گفتار من روشن  کند و صدق 
کثم را )به دلیل شهرت علمی وی(  عباسیان از میان دانشمندان، یحیی بن ا
گاهی امام جواد  کردند و مأمون جلسه ای برای سنجش میزان علم و آ انتخاب 
گفت: اجازه می دهی  کرد و  )ع( ترتیب داد. در آن مجلس یحیی رو به مأمون 

سؤالی از این جوان بنمایم؟
 

گفت: از خود او اجازه بگیر. مأمون 
گرفت. امام فرمود: هر چه می خواهی بپرس. یحیی از امام جواد)ع( اجازه 

شکار  را  حیوانی  حال  آن  در  و  بوده  ُمْحِرم  که  شخصی  درباره  گفت:  یحیی 
که برای اشخاص در حال احرام، در  گویید؟ )یکی از اعمالی  کرده است، چه می 
کردن است. در میان احکام فقهی،  جریان اعمال حج یا عمره حرام است شکار 
کثم، از میان  احکام حج، پیچیدگی خاصی دارد، ازینرو افرادی مثل یحیی بن ا
کردند تا به پندار خود، امام را در بن  مسائل مختلف، احکام حج را مطرح می 

بست علمی قرار دهند!(
ج از محدوده حرم(  امام جواد )ع( فرمود: آیا این شخص، شکار را در ِحّل )خار
کشته است یا در حرم؟ عالم به حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا جاهل؟ 
کرده یا برای  کاری  کشته یا بخطا؟ آزاد بوده یا برده؟ برای اّولین بار چنین  عمدا 
کوچک بوده یا  چندمین بار؟ شکار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات 
کرده خود پشیمان است؟ در  کاری ِابا ندارد یا از  بزرگ؟ باز هم از انجام چنین 

کرده یا در روز؟ در احرام عمره بوده یا احرام حج؟! شب شکار 
نمود،  مطرح  مسئله  این  برای  امام  که  فروع  همه  این  از  کثم  ا بن  یحیی 
گردید و زبانش به ُلکنت افتاد،  متحّیر شد و آثار ناتوانی در چهره اش آشکار 
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که حّضار مجلس ناتوانی او را در مقابل آن حضرت نیک دریافتند. به طوری 
آیا  گفت:  در پی آن مأمون به بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و 

که نمی پذیرفتید دانستید؟!6 کنون آنچه را  ا
کراتی که در مجلس صورت  حکم کلی شکار برای فرد ُمْحِرم: آن گاه پس از مذا
نماند.  کسی در مجلس  نزدیکان خلیفه،  و جز  گشتند  کنده  پرا گرفت، مردم 
گردم خوب است احکام هر یک  گفت: قربانت  کرد و  مأمون رو به امام جواد)ع( 
کنید تا  کردید، بیان  کشتن صید در حال احرام مطرح  که در مورد  از فروعی را 

استفاده کنیم.
کند  ج از حرم( شکار  گر شخص ُمحرم در ِحّل )خار امام جواد)ع( فرمود: بلی، ا
کّفاره  گر در حرم بکشد  گوسفند و ا کّفاره اش یک  و شکار از پرندگان بزرگ باشد، 
کّفاره اش یک  گر جوجه پرنده ای را در بیرون حرم بکشد  اش دو برابر است؛ ا
گر آن را در حرم بکشد هم بّره و هم  گرفته شده باشد، و ا که تازه از شیر  بّره است 
گر شکار از حیوانات وحشی باشد، چنانچه  قیمت آن جوجه را باید بدهد؛ و ا
غ باشد کّفاره اش یک شتر است  گر شترمر گورخر باشد کّفاره اش یک گاو است و ا
گر هر یک از اینها را در حرم بکشد  گوسفند است و ا کّفاره آن یک  گر آهو باشد  و ا

کّفاره اش دو برابر می شود.
گر در احرام حج  که قربانی بر او واجب شود، ا کاری بکند  گر شخص ُمحرم  ا
را در  باید آن  گر در احرام عمره باشد  ا و  کند  را در منی ذبح  باید قربانی  باشد 
کّفاره شکار برای عالم و جاهل به حکم، یکسان است؛ ولی در  کند.  مکه قربانی 
کرده است، اما در صورت خطا،  گناه نیز  کّفاره(  صورت عمد، )عالوه بر وجوب 

گناه از او برداشته شده است.
کّفاره برده به عهده صاحب او است و  کّفاره شخص آزاد بر عهده خود اوست و 
کرده  که از  کبیر واجب است و عذاب آخرت از کسی  کّفاره نیست، ولی بر  بر صغیر 
کیفر خواهد  که پشیمان نیست،  اش پشیمان است برداشته می شود، اما آن 

شد.)7(
 

کثم سؤال امام جواد )ع( از یحیی بن ا
مأمون گفت: احسنت ای اباجعفر! خدا به تو نیکی کند! حال خوب است شما نیز 

کثم سؤالی بکنید همان طور که او از شما پرسید.  از یحیی بن ا
در  این هنگام امام)ع( به یحیی فرمود: بپرسم؟ یحیی گفت: اختیار با شماست 

گر توانستم پاسخ می گویم و گرنه از شما بهره مند می شوم. فدایت شوم، ا
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حضرت فرمود: به من بگو در مورد مردی که در بامداد به زنی نگاه می 
کند و آن نگاه حرام است، و چون روز باال می آید آن زن بر او حالل می شود، و 

چون ظهر می شود باز بر او حرام می شود، و چون وقت عصر می رسد بر او حالل 
کند بر او حرام می شود، و چون وقت عشاء  گردد، و چون آفتاب غروب می  می 
گردد، و چون شب به نیمه می رسد بر او حرام می شود،  می شود بر او حالل می 

گردد؟ و به هنگام طلوع فجر بر وی حالل می 
 

این چگونه زنی است و با چه چیز حالل و حرام می شود؟ 
گفت: نه، به خدا قسم من به پاسخ این پرسش راه نمی برم، و سبب  یحیی 
گر صالح می دانید از جواب آن، ما را  حرام و حالل شدن آن زن را نمی دانم، ا

مطلع سازید.
 

امام فرمود:
کنیز مردی بوده است. در بامدادان، مرد بیگانه ای به او نگاه می  این زن، 
کنیز را از صاحبش می خرد و بر  کند و آن نگاه حرام بود، چون روز باال می آید، 
گردد،  کند و بر او حرام می  او حالل می شود، چون ظهر می شود او را آزاد می 
چون عصر فرامی رسد او را به حباله نکاح خود درمی آورد و بر او حالل می شود، 
کّفاره ظهار  به هنگام مغرب او را ظهار می کند.8 و بر او حرام می شود، موقع عشا 
گذرد او را طالق  می دهد و مجددا بر او حالل می شود چون نیمی از شب می 
کند و زن بر او حالل  می دهد و بر او حرام می شود و هنگام طلوع فجر رجوع می 

گردد.9 می 

جلوه هایی از اقیانوس بیکران علوم جوادی )ع(

رسوایی حدیث سازان
کرد در  که مأمون دخترش را به امام جواد تزویج  که پس از آن  نقل شده است 
کثم و گروه بسیاری در آن حضور داشتند،  مجلسی که مأمون و امام و یحیی بن ا

یحیی عرض کرد: ای پسر رسول خدا! نظر شما درباره روایتی که )در مدارک اهل 
گفت: یا محمد!  که جبرئیل به حضور پیامبر رسید و  سنت( نقل شده است: 
گوید: من از ابوبکر راضی هستم، از او  خدا به شما سالم می رساند و می 

ـارف
ــ
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که آیا او هم از من راضی است؟. نظر شما درباره این حدیث چیست؟10 بپرس 

که این خبر را نقل می  کسی  امام فرمود: من منکر فضیلت ابوبکر نیستم، ولی 
کرد، از نظر دور  که پیامبر اسالم در حجه الوداع بیان  کند باید خبر دیگری را نیز 
که بر من دروغ می بندند، بسیار شده اند و بعد از  کسانی  ندارد. پیامبر فرمود: 
من نیز بسیار خواهند بود. هر کس بعمد بر من دروغ ببندد، جایگاهش در آتش 
کتاب خدا و  خواهد بود. پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به 
کتاب خدا و سنت من موافق بود، بگیرید و  که با  کنید، آنچه را  سنت من عرضه 

کنید. کتاب خدا و سنت من بود، رها  که مخالف  آنچه را 

کتاب خدا سازگار نیست، زیرا   امام جواد)ع( افزود: این روایت )درباره ابوبکر( با 
خداوند فرموده است: َوَلَقْد َخَلْقَنا ااْلِءنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن 
ْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد11 ما انسان را آفریدیم و می دانیم در دلش چه چیز می 

َ
أ

گردن به او نزدیکتریم. گذرد و ما از رگ 
 آیا خشنودی و ناخشنودی ابوبکر بر خدا پوشیده بوده است تا آن را از پیامبر 

بپرسد؟! این عقاًل محال است.

ابوبکر و عمر در زمین، مانند جبرئیل در  که:  گفت: روایت شده است   یحیی 
آسمان هستند.

حضرت فرمود: درباره این حدیث نیز باید دقت شود، زیرا جبرئیل و میکائیل 
گناهی از آن دو سر نزده است و لحظه ای  دو فرشته مقّرب درگاه الهی اند و هرگز 
ج نشده اند، ولی ابوبکر و عمر مشرک بوده اند، و هر  از دایره اطاعت خدا خار
کثر دوران عمرشان را در شرک  چند پس از ظهور اسالم مسلمان شده اند، اّما ا
که خدا آن دو را به جبرئیل  کرده اند، بنابراین محال است  و بت پرستی سپری 

و میکائیل تشبیه کند.

که: ابو بکر و عمر دو سرور پیران اهل  گفت: همچنین روایت شده است  یحیی 
گویید؟12 بهشتند درباره این حدیث چه می 

بهشتیان  زیرا  باشد،  درست  که  است  محال  نیز  روایت  این  فرمود:  حضرت 
همگی جوانند و پیری در میان آنان یافت نمی شود )تا ابو بکر و عمر سرور آنان 
باشند!( این روایت را بنی امیه، در مقابل حدیثی که از پیامبر اسالم )ص( درباره 
امام حسن و حسین علیهما السالم نقل شده است که حسن و حسین دو سرور 

کرده اند. جوانان اهل بهشتند ، جعل 
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که عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت  گفت: روایت شده است  یحیی 
است.

حضرت فرمود: این نیز محال است؛ زیرا در بهشت، فرشتگان مقّرب خدا، آدم، 
محمد)ص( و همه انبیاء و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور بهشت با نور 

گردد؟! اینها روشن نمی شود، ولی با نور عمر روشن می 

گوید  که سکینه به زبان عمر سخن می   یحیی اظهار داشت: روایت شده است 
گوید(. گوید، از جانب ملک و فرشته می  )عمر هر چه 

که از عمر افضل  حضرت فرمود: من منکر فضیلت عمر نیستم؛ ولی ابوبکر، با آن 
کند، هرگاه  که مرا منحرف می  گفت: من شیطانی دارم  است، باالی منبر می 

دیدید از راه راست منحرف شدم، مرا به راه درست باز آورید.

گر من به پیامبری مبعوث  که پیامبر فرمود: ا گفت: روایت شده است   یحیی 
نمی شدم، حتما عمر مبعوث می شد.13

کتابش  تر است، خدا در  از این حدیث راست  کتاب خدا )قرآن(  امام فرمود: 
وٍح... 14 به خاطر 

ُ
یَن ِمیَثاَقُهْم َوِمنَک َوِمن ّن ِبّیِ َخْذَنا ِمَن الّنَ

َ
ِإْذ أ فرموده است: َو

گرفتیم، و از تو و از نوح... . که از پیامبران پیمان  بیاور هنگامی را 

گرفته است، در این   از  این آیه صریحا برمی آید که خداوند از پیامبران پیمان 
کند؟ هیچ یک از پیامبران به  صورت چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل 
قدر چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیده اند، چگونه خدا کسی را به پیامبری 
کرده است؟! و نیز  که بیشتر عمر خود را با شرک به خدا سپری  کند  مبعوث می 
که آدم بین روح و جسد بود )هنوز آفریده نشده بود( من  پیامبر فرمود: در حالی 

پیامبر شدم.

که پیامبر فرمود: هیچگاه وحی از من قطع  گفت: روایت شده است  باز یحیی 
که به خاندان خطاب )پدر عمر( نازل شده است،  گمان بردم  که  نشد، مگر آن 

یعنی نبّوت از من به آنها منتقل شده است.

که پیامبر در نبّوت خود  حضرت فرمود: این نیز محال است، زیرا امکان ندارد 
اِس ِإّنَ اهّلَل  شک کند، خداوند می فرماید: اهّلُل َیْصَطِفی ِمَن اْلَماَلِئَکِه ُرُساًل َوِمَن الّنَ
گزیند.  َسِمیٌع َبِصیٌر15 خداوند از فرشتگان و همچنین از انسانها رسوالنی برمی 
گزینش الهی، دیگر جای شکی برای پیامبر در باب پیامبری  )بنابراین، با 

ـارف
ــ

معـ



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

62

خویش وجود ندارد(.

گر عذاب نازل می شد،  که پیامبر)ص( فرمود: ا گفت: روایت شده است   یحیی 
کسی جز عمر از آن نجات نمی یافت.

 حضرت فرمود: این نیز محال است، زیرا خداوند به پیامبر اسالم فرموده است: 
و  َیْسَتْغِفُروَن16  َوُهْم  َبُهْم  ُمَعّذِ اهّلُل  َکاَن  َوَما  ِفیِهْم  نَت 

َ
َوأ َبُهْم  ِلُیَعّذِ اهّلُل  َکاَن  َوَما 

که  کند و نیز مادام  که تو در میان آنان هستی، خداوند آنان را عذاب نمی  مادام 
کند. کنند، خدا عذابشان نمی  استغفار می 

که برای نزول عذاب دو مانع ذکر شده است و ال غیر؛  می بینید 
 الف( وجود مبارک پیامبر)ص( در بین مردم.

 ب( توبه و استغفار مردم.
که مسلمانان  که پیامبر در میان مردم است و تا زمانی  بدین ترتیب تا زمانی 

کند.17 کنند، خداوند آنان را عذاب نمی  استغفار می 

کثم  اعتراف یحیی بن ا
که در مقاطع مختلف و در  کثم)دشمن خاندان نبوت و امامت(  ا  یحیی بن 
حضور خلیفه عباسی و سایر بزرگان بنی عباس، مغلوب امام جواد نه ساله شده 

کند: است18 اعتراف می 
روزی نزدیک تربت پیامبر، امام جواد)ع( را دیدم، با او در مسائل مختلفی به 
گفتم: به خدا سوگند! می خواهم چیزی  مناظره پرداختم و همه را پاسخ داد. 
که سؤال خود را  از شما بپرسم ولی شرم دارم. امام فرمود: من پاسخ را بدون آن 
گفتم: آری،  کیست؟  گویم؛ تو می خواهی بپرسی امام  به زبان بیاوری، به تو می 
به خدا سوگند! پرسشم همین است. فرمود: امام، منم. گفتم: نشانه ای بر این 
گفت:  که در دست امام بود، به سخن آمد و  اّدعا دارید. در این هنگام، عصایی 

او، موالی من و حّجت خداست.19

 فتوای قضائی امام و شکست فقهای درباری
گاه از راههای دیگر نیز بی مایگی فقها و قضات  امام جواد )ع( غیر از مناظرات، 
درباری عباسیان را روشن نموده برتری خود بر آنان را در پرتو علم امامت ثابت 
می کرد و از این رهگذر اعتقاد به اصل امامت را در افکار عمومی تثبیت می نمود.

کرد  که امام در مورد چگونگی قطع دست دزد صادر   از آن جمله فتوایی بود 
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که تفصیل آن بدین قرار است:
گوید:  می  داشت،  صمیمیت  و  دوستی  دؤاد21  ابی  ابن  با  که  زرقان20   

که بشدت افسرده  یک روز ابن ابی دؤاد از مجلس معتصم بازگشت، در حالی 
کاش بیست سال  که  کردم  گفت: امروز آرزو  و غمگین بود. علت را جویا شدم. 

پیش مرده بودم! پرسیدم: چرا؟
گفت: به خاطر آنچه از ابوجعفر )امام جواد( در مجلس معتصم بر سرم آمد!  

گفتم: جریان چه بود؟  
با  که  از خلیفه )معتصم( خواست  کرد و  گفت: شخصی به سرقت اعتراف   
گرد آورد و محمد بن علی  ک سازد. خلیفه همه فقها را  کیفر الهی او را پا اجرای 

کجا باید قطع شود؟ )حضرت جواد( را نیز فراخواند و از ما پرسید: دست دزد از 
گفتم: از مچ دست.  من 

گفتند: دست دزد  گروهی از فقها در این مطلب با من موافق بودند و می   
گفتند: الزم است از آرنج قطع شود، و  گروهی دیگر  باید از مچ قطع شود، ولی 
گفتند: منظور از دست در آیه وضو: فاْغِسُلوْا  چون معتصم دلیل آن را پرسید، 
ْیِدَیُکْم ِإَلی اْلَمَراِفِق22 صورتها و دستهایتان را تا آرنج بشویید تا آرنج 

َ
ُوُجوَهُکْم َوأ

است.
کرد و پرسید: نظر شما در  گاه معتصم رو به محمد بن علی )امام جواد(   آن 

این مسئله چیست؟
گفت: اینها نظر دادند، مرا معاف بدار.  

که باید نظرتان را بگویید. کرد و قسم داد   معتصم اصرار 
 محمد بن علی گفت: چون قسم دادی نظرم را می گویم. اینها در اشتباهند، 

زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع شود و بقیه دست باید باقی بماند.
گفت: به چه دلیل؟  معتصم 

 امام جواد )ع( فرمودند:
پذیرد:  می  تحقق  بدن  عضو  هفت  بر  سجده  فرمود:  خدا)ص(  رسول  زیرا 
پا(.  بزرگ  انگشت  )دو  پا  دو  و  زانو،  سر  دو  دست،  کف  دو  )پیشانی(،  صورت 
تا  ماند  نمی  او  برای  دستی  شود،  قطع  آرنج  یا  مچ  از  دزد  دست  گر  ا بنابراین 
ِ َفاَل 

ّنَ اْلَمَساِجَد هّلِلَّ
َ
سجده نماز را به جا آورد، و نیز خدای متعال می فرماید: َوأ

که سجده بر آنها انجام می  گاه ها )هفت عضوی  َحًد23 سجده 
َ
َتْدُعوا َمَع اهّلِل أ

کس را همراه و همسنگ با خدا مخوانید )و  گیرد( از آن خداست، پس، هیچ 
عبادت نکنید(24و آنچه برای خداست، قطع نمی شود.
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گوید: معتصم جواب محمد بن علی را پسندید و دستور داد   ابن ابی دؤاد می 
کردند )و ما نزد حضار، بی آبرو شدیم!( و من همانجا )از  انگشتان دزد را قطع 

کردم!)25( فرط شرمساری و اندوه( آرزوی مرگ 

انجام چنین مناظرات و پیروزی امام جواد )ع( آثار و برکات مثبتی داشت از 
جمله این که:

که امام جواد )ع( در خردسالی به امامت رسید، عّباسیان   با توّجه به این 
کردند آن حضرت از نظر علمی  و در رأس آنها خلیفه عباسی )مأمون( فکر می 
ناتوان است و از این رو با ترتیب چنین مناظراتی سعی می کردند شخصیت آن 
امام همام را خورد کنند. پیروزی امام در مناظره با پاسخ های قاطع و روشنگر، 

هرگونه شک و تردید را در مورد پیشوایی او و نیز اصل امامت از بین برد.
کشید.  جعلی  احادیث  از  بسیاری  بر  بطالنی  خط  مناظرات  گونه  این   
کمان غاصب و برای تثبیت حکومت غصبی آنان  که به دستور حا احادیثی 
اّمت  انحراف در  و موجب  انسان خود فروخته جعل شده  توسط عده ای 

اسالمی بود.
دستگاه خالفت عباسی در عصر دو امام بزرگوار  )امام رضا و فرزند گرانقدرش 
گون  گونا امام جواد(، با اهدافی خاص، از اندیشه وران مذهب و فرقه های 
کرد و آنان را رو در روی آنان قرار می داد. با مطالعه در شخصیت،  دعوت می 
از تشکیل چنین جلسات و  او  که  روحّیات و افکار مأمون، آشکار می شود 
کرد. هرچند شخصا به مباحثات  همایش هایی اهدافی سیاسی را دنبال می 
گونه  که بخواهد با این  علمی عالقمند بود، ولی مأمون خلیفه شخصی نبود 
و  بگذارد  نمایش  به  را  پیامبر)ص(  خاندان  حقانیت  و  عظمت  مناظرات، 
کند  که مورد توجه انقالبیون آل علی )ع( بود در جامعه مطرح  شخصیتی را 
و علم و شکوه و شایستگی و برتری آنان را به دیگران بنمایاند. بلکه در این 
که در این نشستها،  تالشها اهدافی سیاسی داشت و چه بسا بی میل نبود 
برای یکبار هم که شده آن بزرگواران از پاسخگویی به پرسشها عاجز بمانند. به 
که مأمون به دنبال داشت، ولی نتایج آن جلسات  هر حال گذشته از اهدافی 

مایه شکوه و عظمت ائمه)ع( و بهره علمی و اعتقادی شیعه شد.

نــــــتـــیــجـــه



پی نوشت

المختار، ص 160، قاهره،  النبّی  نوراالبصار فی مناقب آل بیت  1. مؤمن بن حسن شبلنجی، 
مکتبه المشهد الحسینی.

 2. همان، ص 161.
 3. ابن حجر هیثمی، صواعق المحرقه، ص 205، قاهره، مکتبه القاهره، چاپ دوم، 1385 ق.

 4. احمد طبرسی، االحتجاج، ج 2،ص 481، قم، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1413.
که شهرت علمی او در  5. یحیی یکی از دانشمندان نامدار زمان مأمون، خلیفه عباسی، بود   
گون علوم آن زمان زبانزد خاص و عام بود. او در علم فقه تبحر فوق العاده ای  گونا رشته های 
که مأمون خود از نظر علمی وزنه بزرگی بود، ولی چنان شیفته مقام علمی یحیی  داشت و با آن 
گذار  گذاشت و با حفظ سمت، مقام قضاء را نیز به وی وا که اداره امور مملکت را به عهده او  بود 
کرد. یحیی عالوه بر اینها دیوان محاسبات و رسیدگی به فقرا را نیز عهده دار بود. خالصه آن 
کشور اسالمی پهناور آن روز زیر نظر او بود و چنان در دربار مأمون تقرب یافته  کارهای  که تمام 
کسی نبود. اما متاسفانه یحیی، با آن مقام بزرگ علمی،  گویی نزدیکتر از او به مأمون  که  بود 
از شخصیت معنوی برخوردار نبود. او علم را برای رسیدن به مقام و شهرت و به منظور فخر 
گون  گرفته بود. هر دانشمندی به دیدار او می رفت، آنقدر از علوم گونا فروشی و برتری جویی فرا

کند! کرد تا طرف به عجز خود در مقابل وی اقرار  از وی سؤال می 
االسالمیه،  مکتبه  تهران،  سوم،  چاپ   ،77  76 50،ص  ج  بحاراالنوار،  مجلسی،  عالمه   .6  
1395ق؛ شیخ مفید، االرشاد، ص 321 319، قم، مکتبه بصیرتی؛ احمد طبرسی، االحتجاج، 

ص 245،نجف، المطبعه المرتضویه، 350 ق.
 7. بحاراالنوار، ج 50،ص 77 ؛ االرشاد شیخ مفید، ص 322 ؛ طبرسی، االحتجاج، ص 462.

که مردی به زن خود بگوید: پشت تو برای من یا سبت به من،   8. ظهار عبارت از این است 
تا  بدهد  ظهار  کفاره  باید  صورت  این  در  و  هست،  دخترم  یا  خواهرم،  یا  مادرم  پشت  مانند 
گردد. ظهار پیش از اسالم در عهد جاهلیت نوعی طالق حساب می  همسرش مجددا بر او حالل 
گشت، ولی حکم آن در اسالم تغییر یافت و فقط موجب حرمت  شد و موجب حرمت ابدی می 

گردید. گفته شد(  که  کفاره )به شرحی  و 
؛   322 ص  االرشاد،  مفید،  شیخ  ؛   175 ص  کتاب،  همان  قزوینی،   78  ، ج  بحارالنوار،   .9

کتاب، ص 247. طبرسی، همان 
احادیث  از  و  دروغ  حدیث  این  نویسد:  می   )321 5ص  )ج  الغدیر  کتاب  در  امینی  عالمه   .10  

مجعول محمد بن باب شاذ است.
 11. سوره ق، آیه 16.

از برساخته های یحیی بن عنبسه شمرده و غیر قابل قبول  را  12. عالمه امینی این حدیث   
می داند، زیرا یحیی شخصی جاعل حدیث و دغلکار بوده است )الغدیر، ج 5،ص 322.ذهبی 
نیز یحیی بن عنبسه را جاعل حدیث و دغلکار و دروغگو می داند و او را معلوم الحال شمرده و 
کند( میزان االعتدال، تحقیق: علی محمد البجاوی، ج 4، ص  احادیثش را مردود معرفی می 

400، چاپ اول، دار احیاء الکتب العربیه، 1382 ق.
گر من به پیامبری مبعوث نمی شدم،  که پیامبر فرمود: ا گفت: روایت شده است  13. یحیی 

حتما عمر مبعوث می شد.

65

ـارف
ــ

معـ



 14. سوره احزاب،آیه 7.
 15. سوره حج، آیه 75.

 16. سوره انفال،آیه 33.
ق؛   1350 المرتضویه،  المطبعه  نجف،   ،247  248 ص   ،2 ج  احتجاج،  طبرسی،  مرحوم   .17  
االسالمیه،  المکتبه  تهران،  الثانیه،  الطبعه   80  83 ص   ،50 ج  االنوار،  بحار  مجلسی،  عالمه 
1395 ق؛ سید عبد الرزاق مقرم، نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد )ع(، ترجمه دکتر پرویز لوالور، 
گفته  نا البته  ش.   1370 رضوی،  قدس  آستان  اسالمی  پژوهشهای  بنیاد  مشهد،   98 ص100 

که امام )ع( با حفظ تقیه، این مناظره را انجام داده است. نماند 
 18. نوراالبصار، ص 245 ؛ الفصول المهّمه، ص 269.

کافی، ج 1، ص 353 ؛ بحاراالنوار، ج 50، ص 68. کافی،ج 1،ص 353. 45. اصول   19. اصول 
که مردی محدث بوده است و فرزندش بنام عمرو استاد اصمعی   20. زرقان، لقب ابوجعفر بوده 

محسوب می شده است )بحاراالنوار، ج 50، ص 5 پاورقی(.
 21. ابن ابی دؤاد، در زمان خالفت مأمون، معتصم، واثق و متوکل عباسی، قاضی بغداد بوده 

است ) بحاراالنوار، ج 50، ص 5 پاورقی(.
 22. سوره مائده،آیه 7.
 23. سوره جن، آیه 18.

 24. مسجد )بکسر جیم، یا بفتح آن( به معنای محل سجده است، و همان طور که مسجدها و 
گیرد، محل سجده هستند، خود پیشانی و شش  خانه خدا و مکانی که پیشانی روی آن قرار می 
کنیم محل سجده محسوب می شوند و به همین اعتبار  که با آنها سجده می  عضو دیگر نیز 
که با آنها سجده می شود، تفسیر شده است.  در این روایت المساجد به معنای هفت عضوی 

)طبرسی، تفسی مجمعالبیان، ج 10، ص 327، شرکه المعارف االسالمیه، 1379 ق(.
کتاب التفسیر، تصحیح و تعلیق: حاج سید هاشم رسولی محالتی، ج 1،ص 320،   25. عیاشی، 
قم، چاپ علمیه؛ بحارالنوار، ج 50، ص 5 1 ؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 490؛ 

ابواب حد السرقه، باب 4 بیروت، دار احیاء التراث العربی

ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

66



ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ف

معار�ی�



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

68

شیخ فضل اهلل نورى



ریـف
ــا

ــ
مع

69

شیعه  برجسته  روحانیون  از  )1259-1327ق(،  نورى  فضل اهّلل  شیخ 
ایران  مشروطه  جنبش  پیروزی  در  تاثیرگذاری  و  کلیدی  نقش  که  است 

بود  اسالمی  عالمان  از نخستین  او  قاجاریه داشت. همچنین  اواخر دوره  در 
به  مشروطیت  مسیر  رفتن  خطا  به  از  ممانعت  برای  را  خود  تالش  تمام  که 
در  غربی  باری  و  بی بند  دموکراسی ،  و  آزادی  نام  به  ندهد  اجازه  تا  بست  کار 
کم شود. و در نهایت عمدتًا به سبب تالش های وی، اصلی  جامعه اسالمی حا
اسالم  با  مخالفتی  مجلس،  مصوب  قوانین  که  شد  افزوده  اساسی  قانون  بر 

نداشته باشد.
وی پس از دوره استبداد صغیر و فتح تهران به دست مشروطه خواهان در 
اتهام های وارده به شیخ منتشر ولی صورتجلسه دفاعیات وی  دادگاهی )که 

کمه و سرانجام اعدام شد.1 منتشر نشد( محا

والدت

تحصیالت

اساتید

»له  روستای  )هـ. ق( در  روز دوم ذی الحجه سال 1259  نوری  شیخ فضل اهّلل 
گشود.۲وی فرزند مال عباس  کجور مازندران چشم به جهان  شک« در منطقه 

کجوری از روحانیان صالح و معتمد آن روزگار بود.

اسالمی  علوم  تحصیل  به  کودکی  دوران  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  فضل اهّلل 
کرد.۳ پس  آغاز  نور(  )مرکز منطقه  »َبَلده«  را در  ابتدایی  آورد. تحصیالت  روی 
کرد و تحصیالت خویش را تا پایان دوره سطح در آن  از آن به تهران مهاجرت 

جا ادامه داد

کرد و نزد استادان بزرگ حوزه  وی برای تکمیل دانش خویش به نجف هجرت 
از  بعد  و  پرداخت  به تحصیل  راضی  و شیخ  میرزا حبیب اهّلل رشتی  نجف 
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کرد. با هجرت میرزای شیرازی  مدتی در درس میرزای شیرازی بزرگ شرکت 
راهی سامرا شد. حضور مستمر در  و  کرد  رها  را  نیز حوزه نجف  به سامرا وی 
درس میرزای بزرگ و هشت سال حضور در درس شیخ راضی و میرزا حبیب 
اهّلل رشتی به همراه پشتکار و مداومت در درس و تحصیل، از شیخ فضل اهّلل 

مجتهدی برجسته و فقیهی نامدار ساخت.

مقام علمی

مقام علمی شیخ فضل اهّلل مورد توافق دوست و دشمن بود. او عالوه بر علوم 
اسالمی از دانش های دیگر هم اطالع داشت و به مسائل جامعه و مقتضیات 
می نویسد:  است،  کرده  مالقات  را  شیخ  که  کسانی  از  یکی  بود.  گاه  آ زمان 
گمان  کس از دوست و دشمن منکر نبود ولکن  »مراتب علمی شیخ را هیچ 
که فقط معلومات او منحصر به همان فقه و اصول است. نگارنده  می کردند 
اطالع  هم  علوم  بقیه  از  فقاهت  جنبه  از  نظر  قطع  فهمیدم  جلسه  چند  در 

کافی دارند«.۴
که مشارالیه )شیخ فضل اهّلل( در  ناظم االسالم می نویسد: »نگارنده روزی 
گفت مالی سیصد  کره  خانه آقای طباطبایی بود، در مجلس در ضمن مذا
رفتی  دور  خیلی  گفت:  جواب  در  شیخ  نمی خورد.  امروز  کار  به  قبل  سال 
به  عاِلم  باید  امروز  نمی خورد. مالی  امروز  به درد  قبل  بلکه مالی سی سال 

مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دول را نیز بداند«.۵
 ادوارد براون، محقق و تاریخ نویس نامدار می نویسد: »شیخ فضل اهّلل از لحاظ 
کامل... مجتهد سرشناس و  کمال معروف و فقیه جامع و  علم و آراستگی به 
عالمی متبحر... و از لحاظ اجتهاد برتر از دیگران بود...«.۶ مهدی قلی هدایت 
گفته است: »مقام علمی  اش باالتر از )دو سید( مسندنشین )طباطبایی  چنین 

و بهبهانی( است. طالب و بیشتر اهل منبر دور او را دارند«.۷
گردهای نمره اول حاجی   ابوالحسن علوی می گوید: »شیخ فضل اهّلل از شا
بود.«۸  شرعی  امورات  مرجع  پایتخت  در  بود.  معروف  شیرازِی  حسن  میرزا 
فضل اهّلل  شیخ  مشروعه  مشروطیت  »متفکر  است:  نوشته  آدمیت  فریدون 
از  برتر  اسالمی  اجتهاد  در  را  پایه اش  که  اول  طراز  علمای  از  بود.  نوری 

طباطبایی و بهبهانی شناخته اند«.۹
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از  نوری...  فضل اهّلل  شیخ  »حاجی  می نویسد:  کسروی  احمد 
خان  یپرم  باالخره  و  می شد.«۱۰  شمرده  تهران  باشکوه  و  بنام  مجتهدان 

یادداشت های  در  ـ  شد  شیخ  اعدام  حکم  مجری  عاقبت  خود  که  ـ  ارمنی 
خصوصی خود نوشته است: »شیخ فضل اهّلل نوری... روحانی عالیقدری بود 

گفته او برای توده خلق، وحی ُمنزل محسوب می شد«.۱۱ و 
چنین  ق   ۱۳۰۶ در  را  او  حال  ح  شر اعتمادالسلطنه  خان  محمدحسن 
کمل تالمذه سرکار حجه االسالم حاج میرزا محمدحسن  می نویسد:» افضل و ا
انواع  و  رجال  و  حدیث  و  اصول  و  فقه  در  و  اوست  العالی  ظله  مد  شیرازی 
فضایل دیگر، امتیازی بین دارد.و اهالی دارالخالفه را به این بزرگوار اعتقادی 
است راسخ. مجلس درس و افادت و افاضتش نیز امورز بسی عامر،  و به وجود 

کافه مستعدین مدارس طهران دائر می باشد«.۱۲

شاگردان

آثـــار

از آن  از چنین حوزه تعلیم و تدریسی شخصیت های بزرگواری برخاسته اند، 
آقا  حاج  قم،  علمیه  حوزه  مؤسس  حائری  عبدالکریم  شیخ  حاج  جمله اند: 
شهاب  سید  العظمی  اهّلل  آیت  )پدر  مرعشی  محمود  سید  آقا  قمی،  حسین 
ابوالقاسم  میرزا  مدرس،  علی  مال  مرعشی،  اسماعیل  سید  مرعشی،  الدین 

قمی، شیخ حسن تهرانی، عالمه محمد قزوینی و...۱۳

تبلیغ  و  تدریس  و  سیاسی  و  اجتمای  فعالیت های  بر  عالوه  اهّلل  فضل  شیخ 
کتاب ها  بر بعضی  و  کرده  تألیف  را  که برخی  ارزنده ی است  آثار علمی  دارای 

ح و توضیح نوشته است، قسمتی از این آثار عبارتند از: شر
 1. رساله منظوم فقهی »الدرر التنظیم« به عربی.

 2. بیاض )کتاب دعا(.
 3. رساله فقهی فی قاعده ضمان الید.

 4. رساله فی المشتق.
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 5. صحیفه قائمیه )صحیفه مهدویه(.
کتاب(. کتاب تحفه الزائر از مرحوم مجلسی )در پایان   6. ضمایمی بر 

 7. اقبال سید بن طاووس با توضیحات شیخ.
 8. رساله تحریم استطراق حاجیان از راه جبل به مکه معظمه.

 9. روزنامه شیخ )لوایح آقا شیخ فضل اهّلل(.
 10. تحریم مشروطیت.

بوبیه مالصدرا. کتاب شواهد الُرّ  11. حاشیه بر 
کتاب فرائد االصول شیخ انصاری.۱۴  12. حاشیه بر 

بازگشت به تهران

در نهضت تنباکو

موقعیت حساس سیاسی و اجتماعی ایران موجب شد تا شیخ فضل اهّلل با 
اشاره میرزای شیرازی و برای هدایت و پیشوایی جامعه ایران در سال 1303 
اقامه  با  تهران،  به  مهاجرت  از  پس  فضل اهّلل  شیخ  شود.۱۵  تهران  روانه  ق. 
جماعت و تألیف و تدریس علوم اسالمی و حوزوی پرداخت. مهارت او در فقه 
و اصول و سایر علوم اسالمی و شناختش از مسائل روز جامعه موجب شد تا 
گیرد. »مجلس درس  خیلی زود مورد استقبال و توجه طالب و روحانیان قرار 
از روحانیان  شیخ در تهران دارای اعتبار و اهمیت فوق العاده بود و بسیاری 
به شرکت در درس او مباهات داشتند و مجتهدان بسیاری در حوزه درس او 

حاضر و اغلب علمای تهران از افادات علمی او بهره  می بردند«.۱۶

گیر به رهبری روحانیت  که نخستین قیام فرا کو  شیخ فضل اهّلل در نهضت تنبا
میرزای  از  حمایت  به  که  بود  عالمی  نخستین  او  داشت.  فعالی  نقش  بود، 

آشتیانی برخاست.۱۷
و  مردم  توجه  مورد  تهران  در  شیرازی  میرزای  نماینده  عنوان  به  وی 
شیرازی  میرزای  که  وقتی  تا  قرارداد  لغو  از  پس  که  طوری  به  بود.  روحانیان 
لغو قرارداد اطمینان حاصل نکرد، حکم حرمت  از  به وسیله شیخ فضل اهّلل 

کو را لغو ننمود.۱۸ استعمال توتون و تنبا
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در آستانه مشروطیت

وی  رسید.  سلطنت  به  شاه  مظفرالدین  فرزندش  شاه،  ناصرالدین  قتل  با 
که الزمه  تدبیری  و  از علم  و  بود  زودباور  و  اراده ای ضعیف داشت ساده لوح 
کشور آشفته بود. این اوضاع  فرمانروایی است بی بهره بود. از این رو اوضاع 
که یك بار پیروزی در نهضت  نابسامان ملت را تحت فشار قرار داده بود، مردم 
کرده بودند، در صدد تغییر وضع موجود برآمدند. از این زمان  کو را تجربه  تنبا
که مهم ترین آن انجمن  انجمن هایی برای هدایت مبارزات مردم تشکیل شد 

که به وسیله آیت اهّلل طباطبایی اداره می شد. مخفی بود 
از  انتقاد  به  مذهبی  مجالس  در  سخنرانان  ق.   1323 سال  محرم  در   
اداره  در  که  بلژیکی  نوژ«  از »مسیو  زمان عکسی  پرداختند. در همین  دولت 
با لباس روحانی پخش شد. عالمان و مردم مذهبی  کار می کرد  ایران  گمرك 
به جامعه روحانیت دانستند و همین موضوع موجب  توهین  را  این عکس 
تظاهراتی در بازار شد. این وضع در تهران با رویدادهای سایر شهرها از جمله 
رهبران  با  کرمان  کمان  حا ناشایست  برخورد  جهت  به  کرمان  مردم  خشم 
کمان  حا از  سبزوار  و  قزوین  خراسان،  مردم  نارضایتی  نیز  و  جا  آن  روحانی 
گردید. مردم و بازرگانان در مسجدی  کشور  محلی سبب نارضایتی عمومی در 

در تهران متحصن شدند.
تظاهراتی  و  پیوستند  آنان  به  بهبهانی  اهّلل  آیت  و  طباطبایی  اهّلل  آیت   
گرفت. رهبران روحانی به  که مورد هجوم نیروهای دولتی قرار  گرفت  صورت 
همراه مردم به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم پناهنده شدند 
که مهمترین آن ها اجرای قوانین اسالمی و  و در آن جا خواسته های خود را 
ایجاد عدالتخانه بود به اطالع شاه رساندند. با اعالم موافقت با خواسته های 
پذیرش  که  عین الدوله  اما  بازگشتند  شهر  به  مردم  و  روحانیان  مهاجران، 
و  کرد  مخالفت  ها  آن  خواسته های  با  می کرد  محدود  را  قدرتش  خواسته ها 
به زندان و تبعید عدالت طلبان پرداخت. مردم نیز مبارزات خود را تشدید 
این  و تظاهرات زدند. در  راهپیمایی  به  به رهبری روحانیان دست  و  کردند 
جریان یکی از طالب به نام سید عبدالحمید به شهادت رسید. مردم جسد 
مسجد  در  آن  از  پس  و  پرداختند  راهپیمایی  به  شهر  در  برداشته،  را  شهید 

جامع متحصن شدند. 
عدالت  نهضت  رهبری  که  بهبهانی  اهّلل  آیت  و  طباطبایی  اهّلل  آیت 
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گاهی  آ از قدرت و نفوذ شیخ فضل اهّلل در جامعه  را به عهده داشتند،  طلبی 
کردند.  گفتگو پرداخته، و از او درخواست همکاری  داشتند از این رو با وی به 
شیخ نیز برای همراهی و حمایت از نهضت عدالتخانه به مبارزان پیوست. او 
گفت: من راضی به بی احترامی به روحانیت و  در ابتدای همکاری و همراهی 
که انجام دادید  توهین به شریعت نیستم و شما را تنها نمی گذارم هر اقدامی 

ع باشد.۱۹ من هم با شما حاضرم ولی باید مقصود اسالم و شر

جدایی شیخ از مشروطیت

قانون اساسی

بدست  شیخ  از  جامانده  به  رساله های  و  لوایح  نامه ها،  از  که  آنچنان 
که شیخ نه تنها حامی و طرفدار استبداد و حکومت های  گفت  می آید، باید 
که از موافقین جنبش و در پیشبرد آن نیز نقشی اساسی ایفا  ستمشاهی نبوده 
کرده است. اما آنچه سبب رویارویی و مخالفت شیخ با مشروطیت شد، تغییر 
که توسط مشروطه خواهان در اهداف جنبش پدید آمد. شیخ بر  جهتی بود 
اساس مبانی اجتهادی خود اصولی از مشروطه را در تعارض مذهب می دید 

که همین امر سبب مخالفت وی با مشروطه ی معهود شد.

قانون  مورد  در  بود.  اساسی  قانون  تدوین  مجلس  کارهای  مهمترین  از  یکی 
اساسی دو دیدگاه متفاوت مطرح بود. روحانیان و در رأس آنها شیخ فضل اهّلل 
پایه اسالم و شریعت باشد و روشنفکران غربزده  بر  که  قانونی بودند  خواهان 
این  و  می خواستند  غربی  کشورهای  قوانین  همسان  قانونی  فراماسون ها  و 
بین  تفرقه  سرآغاز  بود،  آن ها  اعتقادی  و  فکری  دیدگاه  از  ناشی  که  اختالف 
را  مجلس  کثر  ا فراماسون ها  و  وابسته  روشنفکران  شد.  مبارزان  دسته های 
که تنها در بین شانزده نماینده تهران سیزده نفر آن  تشکیل می دادند به طوری 
ها فراماسون بودند.۲۰ فراماسون ها و دیگر روشنفکران غربزده در نوشتن قانون 
کننده متمم  اساسی و متمم آن نقش مهمی داشتند. رئیس هیأت تدوین 
که در بلژیك به عضویت لژ فراماسونی درآمده  قانون اساسی »سعدالدوله« بود 

سادات  نصراهّلل  سید  حاج  الضرب،  امین  حاج  آن  اعضای  دیگر  از  بود.۲۱ 



ریـف
ــا

ــ
مع

75

که همه فراماسون بودند. اخوی، سید نصراهّلل تقوی و تقی زاده بودند 
مجلس با چنین افرادی مشغول تهیه و تصویب قانون اساسی شد. شیخ 

فضل اهّلل که از قبل به توطئه های فراماسون ها و روشنفکران غربزده پی برده بود، 
به همراه آیت اهّلل بهبهانی و آیت اهّلل طباطبایی در جلسات مجلس شرکت کردند 
تا شاید از راه نصحیت و هدایت بتوانند از تصویب قوانین غیراسالمی جلوگیری 

کنند. اما نمایندگان فراماسون به راه خویش می رفتند.
 در این میان روحانیان و عالمان بزرگ حوزه علمیه نجف یعنی آیات عظام 
آخوند خراسانی، شیخ عبداهّلل مازندرانی و میرزا حسین تهرانی نیز با اطالعات 
که از طرف مشروطه خواهان به آن ها می رسید به حمایت از مشروطه  نادرستی 
برخاستند. شیخ فضل اهّلل به تالش خود برای اصالح وضع موجود ادامه داد. او در 
مورد قانون اساسی پیشنهادهایی به مجلس داد. ذکر مذهب جعفری به عنوان 
کشور و اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس شورای ملی از جمله  مذهب رسمی 
که از هوشیاری و شم سیاسی او حکایت داشت. با این همه  این پیشنهادها بود 

مجلس با نظرات وی مخالفت کرد و او به نشان اعتراض مجلس را ترك کرد.
از این زمان شیخ فضل اهّلل مورد حمالت ناجوانمردانه روشنفکران غرب گرا و 
کرات مجلس  گرفت. یکی از نمایندگان در مذا گاهان قرار  فراموسون ها و دیگر ناآ
درباره شیخ فضل اهّلل گفت: چون او ریاستی پیدا نکرد، راه مخالفت پیش گرفت تا 

از این راه به ریاست برسد!۲۲
به  حمله  برای  دستاویزی  مطبوعات  آزادی  بحث  شدن  مطرح  پس  آن  از   
کوکب دری در شماره 13 سال اول خود  مقدسات دینی و مذهبی شد. روزنامه 
در  که  دارید  اشخاص  این  به  اعتقاد  قدر  این  چرا  نادان  مردم  »شما  نوشت: 
هزار و سیصد سال قبل به یزید بن معاویه یاغی شد و قشون فرستاد، خود )و( 
کشتند. حاال این مردم روضه خوانی می نمایند، خرج می دهند و  همراهانش را 
کربال اعتقاد دارند،  مال خود را بی جهت تفریط می نمایند. یك جماعتی به خاك 

این خاك چه مزیت و برتری با خاك های دیگر دارد«.۲۳

مخالفت با مشروطه

که با تالش شیخ و حمایت عالمان نجف اصل نظارت فقها با تغییراتی  هر چند 
به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد،]۲۴[ شیخ فضل اهّلل 
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بود،  السالم  علیهم  معصومین  ائمه  و  دین  به  روزنامه ها  توهین  شاهد  که 
که هیچ تضمینی برای اصل نظارت فقها و تطبیق قوانین با شریعت  دریافت 
کار نشود فردا بسیار  کنون فکری اساسی برای این  گر ا اسالم وجود ندارد و ا
در  او  بحث  نداشت،  مخالفتی  مشروطه  حکومت  با  وی  بود.  خواهد  دیر 
که  بود  معتقد  او  بود.  ایران  اسالمی  جامعه  در  حکومت  از  نوع  این  کیفیت 
قانون اساسی و دیگر قوانین حقوقی و جزایی باید مطابق قوانین اسالم باشد، 
زیرا مردم ایران مسلمان و پیرو این دین هستند و به همین دلیل پیشنهاد 
گفت: »من واهّلل با  کرد تا عنوان حکومت، مشروطه مشروعه باشد وی بارها 
مخالفم  مضله  و  ضاله  فرقه  و  بی دین  اشخاص  با  ندارم،  مخالفت  مشروطه 
البد  که  را  روزنامه ها  بیاورند.  وارد  لطمه  اسالم  مذهب  به  می خواهند  که 

که به انبیا و اولیا توهین می کنند«.۲۵ خوانده اید 
و  نبود  تهران  و مشروعه، مخصوص  اندیشه مشروطه  نبرد دو  و  رویارویی 
نیز وجود داشت. در رشت آیت اهّلل حاج مال محمد  در شهرهای بزرگ دیگر 
میرزا  تبریز  در  زنجانی،  علی  قربان  مال  آخوند  زنجان  در  رشتی،  خمامی 
مشروطه  طرفداران  از  َدَوچی  میرهاشم  و  تبریزی  مجتهد  محمدحسن 

مشروعه بودند.
 در تهران نیز آخوند رستم آبادی، سید احمد طباطبایی، مال محمد آملی، 
شیخ عبدالنبی نوری، سید محمد یزدی، شیخ محمد بروجردی، حاج میرزا 
کبر مجتهد، سید علی  ا نوراهّلل مجتهد عراقی، شیخ علی  آقا  لطف اهّلل، حاج 
قطب نخجوانی، شیخ محمدعلی پیش نماز، آقا جمال الدین الفجه ای، شیخ 
کبر طالقانی و... از شیخ فضل اهّلل و مشروطه مشروعه حمایت می کردند.  علی ا
که  کننده بود  گمراه  اما با این همه، تبلیغات مشروطه طلبان چنان قوی و 
و همین  بود  کامل موافق مشروطه خواهان  به طور  اجتماعی  و  جو سیاسی 
گروهی حمله به منزل او  موجب شد تا جمعی خواهان تبعید شیخ شوند و 
که پیام خود را بهتر به مردم  کنند. شیخ فضل اهّلل نیز برای این  ح ریزی  را طر
برساند با همراهان خویش به حضرت عبدالعظیم حسنی  علیه السالم هجرت 

کرد و در آن جا متحصن شد.
 او در یکی از سخنرانی های خویش خطاب به مردم حاضر در حرم فرمود: 
و  مشروطیت  موضوع  در  من  که  می گویم  شما  به  باز  و  گفته ام  را  این  بارها 
این موضوع  ندارم و هیچ کس نمی تواند  محدود بودن سلطنت هیچ حرفی 

کند، بلکه برای اصالح امور مملکت و محدودیت سلطنت و تعیین  را انکار 
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حقوق و وظایف دولت قانون و دستورالعمل الزم است. اما می خواهم 
قوانین  است،  ملی  شورای  مجلس  دارای  که  اسالمی  مملکت  در  بدانم 

کتاب  و  قرآن  مخالف  یا  باشد  قرآن  و  اسالم  قوانین  مطابق  باید  مجلس  آن 
کرد  کوچك خود را از جیب بیرون آورد و قسم یاد  آسمانی؟! وی در ادامه قرآن 
که طالب  کسی  که من مخالف اساس مشروطیت و مجلس نیستم بلکه اول 
همان  به  مشروطه  اما  ندارم  مخالفتی  هم  فعاًل  و  بودم  من  بود  اساس  این 
که باید قانون اساسی و قوانین داخلی مملکت مطابق با  گفتم  که  شرایطی 

ع باشد.۲۶ شر
کنندگان برای بیان و توضیح مواضع و اهداف خود روزنامه ای به   تحصن 
نام الیحه منتشر می کردند. و نقاط انحراف مشروطیت و دالیل مخالفت های 
کشور  مشروطه  الگوی  از  انتقاد  در  اهّلل  فضل  شیخ  نمودند.  می  ابراز  را  خود 
مشخصات  با  است  جاری  و  ساری  فرنگستان  در  که  ای  »مشروطه  نوشت: 
های  تهمت  به  پاسخ  در  نیست«.  ایران  در  اجرا  دارد، شایسته  که  خاصی 

مخالفان نوشت:
بلکه  نیستم.  ملی  شورای  مجلس  منکر  وجه  هیچ  به  من  الناس!  »ایها   
کس می دانم.. صریحًا  مدخلیت خود را در تأسیس این اساس، بیش از همه 
که من آن مجلس شورای  برسانید  به غائبین هم  و  گویم، همه بشنوید  می 
که البته  که عموم مسلمانان آن را می خواهند. به این معنی  ملی می خواهم 
بر  و  باشد  اسالمیت  بر  اساسش  که  خواهند  می  مجلسی  مسلمانان،  عموم 
خالف قرآن و بر خالف شریعت محمدی و برخالف مذهب مقدس جعفری 
قانون نگذارند. من هم چنین مجلسی می خواهم. پس من و عموم مسلمین 
بر یک رأی هستیم. اختالف، میان ما و المذهب هاست… قوت اسالم، دراین 
گرفتاری های دنیای شما به همین نظامنامه  نظامنامه اسالمی است. رفع 
اسالمی،  اما  نظامنامه،  نظامنامه، نظامنامه،  برادر!  ای  است.  اسالمی 

اسالمی، اسالمی.
و  آفات  از  آن  کردن  مصون  و  اساسی  قانون  اصالح  برای  منظور  بدین   
لفظ  از  بعد  مجسل،  اساسی  نظامنامه  »در  که  نمود  انحرافات، پیشنهاد 
فراوان  تبلیغات  رغم  علی  که  مجلس  شود«.  نوشته  مشروعه  مشروطه، لفظ 
گری حاج شیخ فضل اهّلل به تدریج خود را  مطبوعات طرفدار، به سبب افشا
در معرض بدگمانی مردم به ویژه مراجع و علمای مشروطه خواه نجف اشرف 
که برای رفع این بدگمانی ها بر اسالمی بودن مملکت  می دید، ناچار شد 
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ناپذری بودن  تغییر  را  کافه شرایع  ایران ناسخ بودن شریعت پیامبر اسالمی 
احکام اسالم، عدم مخالفت مشروطه با احکام شریعت، و تبیین حدود آزادی 
کید ورزد و به ناشنه حسن نیت، اصل پیشنهادی  در چارچوب اسالمی و… تأ
حاج شیخ فضل اهّلل را با اندکی تغییرات به عنوان »اصل دوم« قانون اساسی، 

کرد: ح تصویب  بدین شر
امام عصر  تأیید حضرت  و  به توجه  که  »این مجلس مقدس شورای ملی 
اسالم، خلداهّلل  شاهنشاه  حضرت  اعلی  مرحمت  بذل  و  فرجه  اهّلل  عجل 
سلطانه، و مراقبت حجج اسالمیه، کثراهّلل امثالهم، و عمه ملت ایران تأسیس 
شده باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن، مخالفتی با قواعد مقدسه 
اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیراالنام صلی اهّلل علیه و آله نداشته باشد. 
اسالمیه، بر  قواعد  با  موضوعه  قوانین  مخالفت  تشخیص  که  است  معین  و 
عهده علمای اعالم، ادام اهّلل برکات وجودهم، بوده و هست. لهذا رسمًا مقرر 
کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین  که  است: در هر عصری از اعصار، هیئتی 
که  که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق  و فقهای متدینین 
که  علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما 
پنج  نمایند،  ملی  شورای  مجلس  به  معرفی  باشند،  مذکوره  صفات  دارای 
باالتفاق  ملی  شورای  مجلس  اعضای  عصر،   مقتضای  به  بیشتر  یا  آنها  از  نفر 
که در  یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا مواردی 
کره و غوررسی نموده ، هر یک از آن مواد  مجلسین عنوان می شود به دقت مذا
نمایند  رد  و  ح  باشد، طر داشته  اسالم  مقدسه  قواعد  با  مخالفت  که  معنونه 
که عنوان قانونیت پیدا نکند. رأی این هیأت علما در این باب مطاع و متبع 
خواهد بود این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل اهّلل فرجه، تغییر 

پذیر نخواهد بود«.
گذشت سه ماه از تحصن بیرون   بدین ترتیب حاج شیخ فضل اهّلل پس از 

آمد )۸ شعبان ۱۳۲۵ ق(.۲۷
 پس از این واقعه شیخ فضل اهّلل مشغول درس و بحث علوم اسالمی شد 
اروپایی  مشروطیت  با  مبارزه  سنگر  در  و  مخالفت  موضع  در  گذشته  چون  و 
با  باقی ماند. شیخ و یارانش هر چند در این مرحله فعالیت علمی مخالفت 
مشروطه نداشتند وجود آن ها خاری در چشم مشروطه طلبان غرب گرا بود. 
را ُمّخل آسایش و  از طرف علمای نجف شیخ  تلگرام هایی  با جعل  از این رو 

کردند.  مفِسد معرفی 
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که در یکی از این تلگرام ها آمده بود: شیخ فضل اهّلل  جالب توجه این 
این  است.  ساقط  اجتهاد  درجه  از  مسلمین  اصالح  و  اخالل  علت  به 

کسی بتواند  که  که علم و اجتهاد چیزی نیست  جاعالن جاهل نمی دانستند 
کافی بود تا این تبلیغات مؤثر  گاهی جامعه  کند. اما ناآ آن را از دیگری سلب 
ح ریزی شد و شیخ فضل اهّلل مورد  واقع شود. پس از آن توطئه قتل شیخ طر

گردید. گرفت مجروح  حمله مسلحانه قرار 

سقوط و ظهور دوباره مشروطیت

با مرگ مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه به سلطنت رسید. وی دارای خوی 
پرورش  وی  این  بر  عالوه  نبود.  قانون  مطیع  وجه  هیچ  به  و  بود  استبدادی 
که بر اساس خواست و منافع انگلستان روی  یافته روس ها بود و با حکومتی 
کار می آمد موافق نبود. از این رو به وسیله سربازان دولتی و قزاقان روسی به 
کشته شدند و برخی دستگیر و تبعید  کرد عده ای از نمایندگان  مجلس حمله 

شدند و بساط مشروطه برچیده شد.
نیروهای  تا  شد  موجب  مشروطه خواهان  کشتن  و  مجلس  به  حمله  خبر 
شمال به رهبری سپهدار تنکابنی و نیروهای بختیاری به رهبری سردار اسعد 
شکست  با  درآورند.  خود  تصرف  به  را  شهر  کرده،  حمله  تهران  به  بختیاری 
نیروهای دولتی و فتح تهران محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهده شد. 

فاتحان تهران مجلسی با عنوان مجلس عالی در بهارستان تشکیل دادند.
 این مجلس محمدعلی شاه را از سلطنت خلع و احمدشاه را به پادشاهی 
مشروطه  کثر  ا کردند.  تقسیم  خود  بین  را  حکومت  مناصب  بقیه  و  برگزید 
انگلستان  و  روسیه  عوامل  از  گرفتند  دست  به  را  حکومت  که  خواهانی 
بودند و به این ترتیب »حکومت و مجلس دوم هر دو به دست فئودال ها و 

خدمتگزاران امپریالیسم افتاد«.۲۸ 
کار آمده حتی با معیارهای غربی نیز یك حکومت مشروطه  حکومت روی 
نبود. فاتحان تهران و حامیان مشروطیت یعنی سردار اسعد و سپهدار هیچیك 
ایدئولوژی  اصلی  عناصر  از  »یکی  زیرا  نداشتند.  ملی  حکومت  به  اعتقادی 
مشروطیت، برانداختن نظام شبه فئودالیسم ایرانی و نفی قدرت های محلی 

حکومت امثال سپهدار و سردار اسعد بود«.۲۹
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آخرین روزها

مخالفان  با  حساب  تصفیه  به  حکومت  برقراری  از  پس  مشروطه خواهان 
زده  وحشت  درباریان  و  شاه  یعنی  استبداد  طرفداران  پرداختند.  مشروطه 
کدام به جایی پناه بردند. اما مشروطه مشروعه به رهبری شیخ فضل اهّلل  هر 

کوه مقاوم و استوار بودند. چون 
پیشنهادهای مختلفی به شیخ فضل اهّلل رسید تا به جایی پناهنده شود. 
کردم  گفتگو  که با وزیر مختار روس و انگلیس  سعدالدوله برای او پیام فرستاد 
محفوظ  خطر  از  تا  کرده ام  تهیه  سفارتخانه  در  مناسبی  جای  شما  برای  و 
باشید. یاران شیخ فضل اهّلل خوشحال شدند اما شیخ بدون عکس العمل در 

مقابل این پیام »الحول و القوه ااّل باهّلل« می گفت.۳۰
کشور بی طرفی است بر  که  را  که اجازه بدهید پرچم هلند   پیشنهاد شد 
گونه فرمودند:  کنیم تا در امان باشید. شیخ با تبسمی استهزا  بام خانه نصب 
که  کنند. چطور ممکن است  را روی سفارتخانه بیگانه نصب  باید پرچم ما 
که از مبلغین احکام هستم اجازه فرماید، پناهنده به  صاحب شریعت به من 

ج از شریعت شوم.۳۱ خار
که من پس از   وی در پاسخ پیشنهاد دیگری این چنین فرمود: آیا رواست 
کرده ام حاال بیایم و زیر پرچم  که محاسنم را برای اسالم سفید  هفتاد سال 
بیگانه بروم! سرانجام مشروطه طلبان برای انتقام از شیخ فضل اهّلل به منزل 
کردند و شیخ را به شهربانی بردند. شیخ فضل اهّلل چند روزی در  وی حمله 
گلستان  کمه او را به عمارت  شهربانی بود و در روز سیزدهم رجب برای محا
بردند. »مدیر نظام نوابی« از مأموران شهربانی و از محافظان شیخ فضل اهّلل 

گونه نقل می کند. کمه شیخ را این  ماجرای محا
که مقابل آقا روی نیمکت نشستند. شیخ   اعضای دادگاه شش نفر بودند 
او در موقع  آقا سئوال می کرد.  از  عنوان دادستان دادگاه  به  زنجانی  ابراهیم 
گفت: شیخ! من از تو  کمه به آقا حمله و بی احترامی می کرد و یك بار نیز  محا
گفت دیگر  ج تحصن سؤال شد و آقا برایشان توضیح داد و  عالمترم. از مخار
کمه آقا اجازه نماز خواندن  پول نداشتیم وگرنه ادامه می دادیم. در بین محا

خواست و آن ها هم اجازه دادند. 
را  ظهرش  نماز  و  کرد  پهن  تاالر  کف  روی  نزدیکی  همان  را  عبایش  آقا 
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از  دوباره  بخواند.  هم  را  عصرش  نماز  که  ندادند  اجازه  اما  خواند. 
وارد  پایین آهسته  از در  یپرم خان  کمه  بین محا کردند. در  تحصن سؤال 

ولی چند  او نشد.  آقا متوجه  آقا روی صندلی نشست.  و پشت سر  تاالر شد 
کرد. من در این  که وضع تاالر تغییر  گذشت حادثه ای پیش آمد  که  دقیقه ای 
که در تمام عمر ندیده بودم و آن وقتی بود  وقت از آقا قدرت و شجاعتی دیدم 
کدامیك از شما هستید؟ همه به  کننده پرسید: »یپرم«  کمه  که آقا از افراد محا
که  احترام یپرم از سر جایشان بلند شدند و یکی از آن ها با احترام »یپرم« را 
گفت یپرم خان ایشان هستند! آقا همان  پشت سر آقا نشسته بود نشان داد و 
که روی صندلی نشسته بود و دو دستش را روی عصا تکیه داده بود به  طور 
گفت:  طرف چپ نصفه دوری زد و سرش را برگرداند و با حالت خشم و تندی 
گفت: شیخ فضل اهّلل تویی؟ آقا جواب  گفت بله و بالفاصله  یپرم تویی؟ یپرم 
جواب  آقا  کردی؟  حرام  را  مشروطه  که  بودی  تو  گفت:  یپرم  منم!  بله  داد: 
داد: بله من بودم و تا ابدالدهر هم حرام خواهد بود. مؤسسان این مشروطه 
همه بی دین هستند و مردم را فریب داده اند. پس از آن رویش را برگرداند. در 
کلمات با هیبت مخصوصی از دهان آقا بیرون می آمد نفس  که این  آن موقع 
گوش بودند. تماشاچیان  کت و سراپا  از در و دیوار بیرون نمی آمد و همه سا
کرده بودند. من می لرزیدم و با خود می گفتم این چه  حاضر در تاالر وحشت 
که آقا در این موقع انجام می دهد! یپرم رئیس شهربانی و  کی است  کار خطرنا
کمه شیخ فضل اهّلل همین چند  فرمانده نیروهای انتظامی است. موضوع محا

سؤال پیرامون تحصن بود.

شهادت

بساط دار و مقدمات اعدام از شب قبل در میدان توپخانه فراهم شده بود. 
که آقا به طرف میدان توپخانه می رفت نگاهی به جمعیت و بعد رو به  هنگامی 

ِ ِإَنّ اهّلَلَّ َبِصیٌر ِباْلِعباِد«.۳۲
ْمِری ِإَلی اهّلَلّ

َ
ُض أ َفِوّ

ُ
گفت: »أ کرد و  آسمان 

 دست حق در دست می آمد روان بر پای دار  
تا بلندآوازه سازد بعد از این آوای دار 

آنکه در آیینه اندیشه می بیند خدای 
کند اندیشه از رنج توانفرسای دار۳۳ کی 
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کنار  را  مردم  دولتی  نیروهای  می زد.  موج  جمعیت  از  توپخانه  میدان 
می زدند تا راه باز شود. در این لحظه آقا به عقب برگشت و در میان جمعیت 
آقا رساند.  را به  او هم بالفاصله خود  گفت نادعلی!  را دید و  باوفایش  خادم 

گوش بودند.  مردم همه سراپا 
کاری دارد. در این وقت آقا دست  می خواستند بدانند او در لحظه آخر چه 
را  ُمهرها  این  گفت  و  داد  نادعلی  به  و  آورد  بیرون  کیسه ای  و  کرد  جیب  در 
کن. او در این لحظه حساس هم دوراندیش و تیزهوش است و برای این  ُخرد 
که پس از مرگش مشروطه طلبان سندسازی نکنند و از مهرها سوء استفاده 
نکنند، دستور ُخردکردن آن ها را داده است. پس از آن آقا را روی چهارپایه قرار 
کیدی بر  کرد. سخنان او تأ دادند و او از آن جا آخرین سخنان خویش را بیان 
تماشاچی  به جمعیت  بود. وی خطاب  گذشته اش  و مکتبی  اصولی  موضع 
که من برای این مردم به قرآن تو قسم  فرمود: خدایا! تو خودت شاهد باش 
که در این دم آخر باز هم به این مردم  کردم. خدایا! تو خودت شاهد باش  یاد 

که مؤسسان این اساس بی دین هستند و مردم را فریب داده اند.  می گویم 
پیامبر  پیش  بماند  شما  و  من  کمه  محا است.  اسالم  مخالف  اساس  این 
با  را  خویش  سخنان  آخرین  بیماری  و  پیری  و  ضعف  وجود  با  او  اسالم. 
هدف  یك  به  عشق  و  ایمان  تنها  و  کرد  بیان  کم نظیری  شهامت  و  شجاعت 
و  مرگ  مقابل  در  چنین  این  شخصی  می شود  موجب  که  است  مقدس 
گویی دار از هیبت  که  کند. او در پای دار چنان شجاع بود  شهادت ایستادگی 

و عظمت او می لرزید.۳۴

او ز عشق حق سراپا شور و شوق و جذبه بود 
دار در اندیشه از او او نه در پروای دار 
هیبت مردانه مرد خدا را دیده است 

گربه خود می لرزد از این جذبه سرتاپای دار  

گردن وی بیندازند یکی از مشروطه خواهان  که ریسمان دار را به  قبل از این 
کشتن رها سازید!  کنید و خود را از  که شما مشروطه را امضا  برای او پیغام آورد 
گفت: من دیشب پیامبر صلی اهّلل علیه و آله را در خواب دیدم  شیخ فضل اهّلل 
که فردا شب مهمان من هستی و من چنین امضایی نخواهم  و به من فرمود 
گردن او انداختند و چهارپایه را از  کرد.۳۵ و بعد از چند لحظه طناب دار را به 

کشیدند. زیر پای وی عقب راندند و طناب را باال 
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گاه خورشید از عشق خدا بر نیزه ها 
گاه از شوق خدا خورشید بر باالی دار 

پرتو خورشید فضل اهّلل نوری تافته است 
جاودان از مشرق خونین و خونپاالی دار۳۶

در پای دار مشروطه طلبان شادی می کردند. شیخ فضل اهّلل در راه حمایت 
کرد. او با شهادت خویش درس سرافرازی و جانبازی  از شریعت، سر و جان فدا 

را تعلیم داد.

پس از شهادت

امام خمینی و مشروطیت

کردند و در وسط  پس از اعدام جسد شیخ شهید را به حیاط شهربانی منتقل 
که نسبت  حیاط بر روی یك نیمکت قرار دادند. مشروطه طلبان و دیگر افرادی 
کردند. نیروهای مسلح با  کینه و عداوت داشتند به جسد نیز حمله  به دین 
که خونابه از جسد سرازیر شد. ابتدا  قنداق تفنگ، دیگران با لگد و... به طوری 
کردند و بعد از مدتی جسد را تحویل  از تحویل جسد به خانواده شیخ جلوگیری 
کرده، پس از حدود هیجده  خانواده وی دادند. آنان نیز جسد را در خانه مخفی 
ماه آن را به قم بردند و در یکی از اتاق های صحن مطهر حرم حضرت معصومه 

علیهاالسالم به خاك سپردند.
اعدام شیخ شهید نقاب از چهره مدعیان دروغین آزادی و عدالت برداشت و 
کم کم روحانیان دیگر  که مشروطیت سرابی بیش نبوده است.  مردم فهمیدند 
کنار گذاشته شدند و زمینه جدایی دین از سیاست فراهم  نیز از مجلس و دولت 
نایینی، آخوند خراسانی، طباطبایی، بهبهانی و طباطبایی  آیات عظام  شد. 
که واقعیت های  یزدی همگی از شهادت شیخ فضل اهّلل متأثر شدند و دریافتند 

تلخی در پشت ظواهر فریبنده پنهان بوده است. اما دیگر دیر شده بود.

و  مشروعه  مشروطه  مورد  در  شهید  شیخ  نظر  تأیید  با  خمینی  امام  حضرت 
با قوانین اسالمی،  راه تصویب قانون اساسی موافق  او در  از تالش  تجلیل 
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کار بیگانگان  انحراف نهضت مشروطیت از مسیر صحیح و اعدام شیخ شهید را 
که به موجب ترس از قدرت اسالم و روحانیان  و عمال داخلی آن ها می دانست 

کار دست زدند. به این 
که مرحوم شیخ  او در این مورد فرمود: »لکن راجع به همین مشروطه و این 
که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق  فضل اهّلل َرِحمُه اهّلل ایستاد 
که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی  اسالم باشد، در همان وقت 
در  را  قدرتی  همچو  یك  که  خارجی ها  مخالفین،  بود،  ایشان  کوشش  از  هم 
که شیخ فضل اهّلل مجاهد مجتهد  کردند در ایران  کاری  روحانیت می دیدند، 
کردند و یك نفر منحرف روحانی نما  دارای مقامات عالیه را، یك دادگاه درست 
کرد و در میدان توپخانه شیخ فضل اهّلل را در حضور جمعیت به دار  کمه  او را محا

کشیدند«.۳۷

 1. فضل اهلل نوری، ویکی شیعه، بازیابی: 4 مرداد 1396 

کو تا شهادت برای اجرای شریعت،  2. شیخ فضل ا... نوری؛ از نقش آفرینی در نهضت تنبا
خ چهارشنبه 11/05/1391 روزنامه خراسان، مور

 3. پایداری تا پای دار، علی ابوالحسنی )منذر(، ص139. 

گزارش پیرامون نقش شیخ فضل اهلل نوری، محمد  4. مکتوبات، اعالمیه ها، ...و چند 
ترکمان، ج 2، ص 326.

کرمانی، ص 256.   5. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم االسالم 

6. انقالب ایران، ادوارد براون، ترجمه احمد پژوه، ص 355. 

7. خاطرات و خطرات، مهدی قلی هدایت، ص 155. 

8. رجال عصر مشروطیت، ابوالحسن علوی، ص 81. 

9. ایدئولوژی نهضت مشروطیت، فریدون آدمیت، ص 429. 

کسروی، ص 31.  10. تاریخ مشروطه ایران، احمد 

11. یپرم خان سردار، اسماعیل رائین، ص 252. 

12. فرهنگنامه علمای مجاهد، مدخل “نوری، حاج شیخ فضل اهلل” 

پی نوشت
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13. پایداری تا پای دار، ص 305. 

14. شیخ فضل اهلل نوری و مشروطیت، ص 29 و 30. 

کاظمی با مقدمه  کشورهای اسالمی، ترجمه علی  15. خاطرات سیاسی، تاریخی مستر همفر در 
آیت اهلل شیخ حسین لنکرانی، ص 17.

 16. شیخ فضل اهلل نوری و مشروطیت، مهدی انصاری، ص 26. 

17. خاطرات من، جلد اول، حسن اعظام قدسی، ص 62. 

کو، ابراهیم تیموری، ص 179.  18. تحریم تنبا

19. مقدمات مشروطیت، هاشم محید مافی، ص 92. 

20. فراموشخانه و فراماسونری در ایران، اسماعیل رائین، ج 2، ص 208. 

21. همان، ص 195. 

22. مکتوبات، اعالمیه ها...، ج 2، ص 148. 

23. همان، ص 211. 

24. قانون اساسی و متمم آن، ص 29. 

25. تاریخ پیدایش مشروطیت، ص 139. 

26. تاریخ انقالب ایران، ابن نصراهلل مستوفی تفرشی، ج اول، ما به نقل از مکتوبات... ج 2، 
ترکمان، ص 194، 197.

 27. فرهنگنامه علمای مجاهد، مدخل “نوری، حاج شیخ فضل اهلل” 

28. تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، عبدالهادی حایری، ص 122. 

29. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت، ص 133. 

30. فاجعه قرن، جواد بهمنی، ص 139 با تصرف و تلخیص. 

31. مکتوبات...، ص 362 و 363 با تصرف و تلخیص. 

32. سوره غافر، آیه 44. 

33. احمد خوانساری. 

34. شاهین )نهیب ادبی جنبش(، شمس الدین تندرکیا، ص 229، 234. با تصرف و 
تلخیص. 

35. سید جمال الدین و شیخ نوری، برقعی، ما به نقل از فاجعه قرن، ص 163. 

36. احمد خوانساری. 

37. صحیفه نور، امام خمینی، ج 18، ص 175. 
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سید محمد سلطان الواعظین شیرازی  
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سید محمد سلطان الواعظین در سال 1314 ه . ق در تهران چشم به 
گشود.1 این تاریخ تولد با فرموده خود ایشان - با توجه به مقدمه ای  جهان 

که بر شب های پیشاور نوشته اند و در آن سال سفر خود به این شهر را در سن 
که  کرده اند - نیز تأیید می شود.2   خانواده و اجداد  خانواده ای  سی سالگی ذکر 
مرحوم سید محمد در آن به دنیا آمد از مهمترین و معتبرترین سادات ایران به 
شمار می رود. نسب شریف وی چنان که مرحوم آیت اهّلل العظمی نجفی مرعشی 
نگاشته اند، با 25 واسطه به حضرت موسی بن جعفر، امام کاظم )ع( ، می رسد3 
که  برآورده است  از دودمانی سر  که وی  بزرگ است  افتخاری بس  این  باری، 

همگی زندگی خویش را بر بنای والیت استوار می ساخته اند:
 اولئک آبا ء فجئنی بمثلهم

   اذا جمعتنا یا جریر المجامع 
که در مجالس  گر می توانی( زمانی  ایشان پدران من هستند؛ ای جریر! )تو هم ا
گرد هم می آئیم مانند ایشان را بیاور.  این سلسله شریفه در ایران - که به حضرت 
سید امیر محمد عابد فرزند بالواسطه امام هفتم حضرت موسی بن جعفر )ع( 
ختم می شود - دارای احترام خاصی در طول تاریخ بوده است. مهاجرت آنها 
به ایران در زمان مأمون و حضور حضرت ثامن االئمه، حضرت علی بن موسی 
که سید امیر محمد عابد به  گرفته است، بدین شرح  الرضا )ع( ، در مرو صورت 
همراه حضرت سید امیر احمد )شاه چراغ( و جمع کثیری از بنی هاشم، از مدینه 
طیبه به قصد زیارت حضرت رضا )ع( ، به سوی ایران حرکت می کنند. قافله 

ایشان به دستور مأمون، خلیفه عباسی، در شیراز متوقف می گردد. 
کاروانیان در سراسر ایران متفرق می شوند و هر یک دیاری را برای  پس از این 
خویش بر می گزینند.  حضرت سید امیر محمد عابد فرزندان عالی قدری داشته 
که افضل آنها در علم و زهد و تقوی، حضرت سید ابراهیم مجاب بوده  است 
گشته اند. یکی از این سادات  است. نوادگان او در قرون اخیر به مجابی شهره 
جلیل القدر مجابی، مرحوم آقا سید حسن واعظ شیرازی می باشد. وی جد 
که به  بزرگ مرحوم سلطان الواعظین است. )آقا سید حسن( در مسیر سفری 
مشهد مقدس داشته است، به تقاضای فتحعلی شاه قاجار در تهران اقامت 
گزیده و به وعظ و خطابه و تبلیغ مشغول می شود. وی در سال 1291 ه . ق در 
که به زهد و تقوی مشهور  گذشت. بعد از او فرزندش آقا سید قاسم بحر العلوم 
آن  تا  گرفت؛  به دست  را  )نقابت( سلسله جلیله سادات شیرازی  ریاست  بود 
کنار پدر  که ایشان نیز در سال 1308 ه . ق به رحمت ایزدی پیوست و در 
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گردید. بعد از ایشان ریاست این خاندان  کربالی معلی مدفون  ارجمندش در 
مرحوم  ترجمه،  صاحب  پدر  الواعظین  اشرف  کبر  ا علی  سید  حاج  مرحوم  به 
سلطان الواعظین رسید.   پدر  خطیب ارجمند و سید جلیل القدر مرحوم حجه 
گرامی  کبر اشرف الواعظین شیرازی، پدر  االسالم و المسلمین حاج سید علی ا
سلطان الواعظین، شیخ الطائفه و رئیس جمعیت بسیاری از سادات شیراز از 
پرچمداران دیانت و مروجین مذهب و شریعت بود. ایشان سال ها در تهران 
این  آمد.  در  که حوادث مشروطه پیش  تا آن  بود  تبلیغ مشغول  و  ترویج  به 
گروه های مختلف و روحانیت فزونی یافته بود و هر  که اختالف های بین  ایام 
کرد  کرمانشاه نقل مکان  خ می داد، مرحوم اشرف الواعظین به  روز حادثه ای ر
کرمانشاه قدرت و نفوذ بسیاری یافت و در برابر  و در این شهر ماندگار شد. او در 

گشت.  دشمنان دین و معاندین سدی استواری 
ارباب  برابر  در  ایستادگی  و  انحرافات  از  جلوگیری  و  انور  ع  شر ترویج  در  وی 
کننده، نهایت سعی خود را مبذول داشت.  آن عالم بزرگوار و  گمراه  تفکرهای 
غالم با اخالص درگاه حضرت سید الشهداء )ع( ، همواره مورد احترام و توجه 
شیرازی،  تقی  محمد  میرزا  العظمی  اهّلل  آیت  همچون  عصر،  علمای  و  مراجع 
کاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه، آیت اهّلل  العظمی سید محمد  آیت اهّلل 
العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آیت اهّلل العظمی شیخ عبدالکریم 
ک و  حائری، مؤسس حوزه علمیه بود. وی بعد از تقریبًا هشتاد سال زندگی پا
سراسر خدمت به دین و مردم، در سپیده دم روز سه شنبه 21 شعبان سال 1351 
که سال های  کرمانشاه  گفت.  مردم قدرشناس  کرمانشاه بدرود حیات  ه . ق در 
کرده بودند، بعد از درگذشت وی  طوالنی از محضر آن واعظ دردمند استفاده 
کش  نیز تجلیل خوبی از ایشان به عمل آوردند. آنان با تشییع کم نظیری پیکر پا
کربالی  را برای انتقال به عتبات عالیات عراق بدرقه نمودند.  جنازه ایشان به 
که آن مرحوم سوابق طوالنی در منطقه عراق داشت،  معلی منتقل شد و از آنجا 
کربال نیز استقبال مفصلی به وسیله مردم و علما از جنازه ایشان به عمل آمد.  در 
گرامیش حضرت  بعد از تشییع وی را در مقبره خانوادگی خودشان، جنب جد 
ک سپردند.  به مناسبت درگذشت مرحوم سید علی  سید ابراهیم مجاب، به خا
کبراشرف الواعظین از سوی آیت اهّلل حاج شیخ عبدالکریم حائری )ره( دروس  ا
حوزه علمیه قم تعطیل شد و مجلس ترحیمی نیز از سوی ایشان در مسجد 

گردید.4   باالسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( برگزار 
کودکی در خدمت پدر  تحصیالت و اساتید  سلطان الواعظین در همان اوان 
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گیری معارف دینی شد و سپس در مدرسه پامنار  ارجمندش مشغول فرا
از مدتی،  ایشان پس  از محضر اساتید و علمای دیگر بهره مند شد.  تهران 

بارگاه سید و ساالر  در سال 1326 ه . ق، راهی عتبات عالیات شد و در جوار 
گزید و با  کربالی معلی اقامت  شهیدان، حضرت ابی عبداهّلل الحسین )ع( در 
گردید.  ایشان در این  استعانت از آن وجود شریف، مشغول تحصیل علوم دینی 
شهر از محضر اساتیدی همچون آیت اهّلل فاضل مرندی و آیت اهّلل شهرستانی 

کسب فیض نمود.5 
گرامیش در سال  وی پس از مدتی به تهران بازگشت و بعد از درگذشت پدر 
نیز  قم  علمیه  حوزه  بزرگان  برخی  محضر  از  او  آمد.  قم  به  آنجا  از  ق   . ه   1351

استفاده نمود.6  که برخی از آنها عبارتند از:  
 1 - استاد الفقها آیت اهّلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری )ره(:  ایشان 
در سال 1276 ه . ق در مهرجرد یزد متولد شد. بعد از تحصیل مقدمات و سطح 
به عتبات عالیات رفت. در آنجا خرمن دانش اساتیدی همچون حضرات آیات 
عظام: میرزای بزرگ شیرازی، سید محمد فشارکی و میرزا محمد تقی شیرازی 
توشه برگرفت. حاج شیخ در سال 1340 ه . ق به قم آمد و به درخواست و اصرار 
و  او مؤسس حوزه علمیه است  این شهر مقدس مقیم شد.  و علما در  مردم 
کثیری از فضالء و مجتهدین معاصر، از صدقات جاریه آن مرحوم به شمار  عده 

می روند.
کریمه  گفت و در جوار  را وداع  ایشان در 17 ذیقعده 1355 ه . ق دار فانی   
ک سپرده شد. از آثار ایشان  اهل بیت )ع( حضرت فاطمه معصومه )س( ، به خا
درس  تقریرات  که  النکاح  کتاب  همچنین  و  است  اصول  در  الفوائد  ُدرر  کتاب 

ایشان به قلم آیت اهّلل آقا میرزا محمود آشتیانی می باشد.  
 2 - آیت اهّلل العظمی حاج سید محمد حجت )ره( :  ایشان در شعبان 1310 ه . 
ق در تبریز چشم به جهان گشود. در سال 1330 ه . ق برای تکمیل مراتب علمی 
کاظم یزدی  به نجف اشرف رفت و از محضر حضرات آیات عظام: سید محمد 
»صاحب عروه«، میرزای نائینی، شریعت اصفهانی آقا ضیاء عراقی، سید محمد 
کرسی  آمد و  کرد. در سال 1349 ه . ق به قم  آبادی و دیگران استفاده  فیروز 
کی قلب و عشق وافر به  گرفت. ایشان به صفای باطن و پا تدریس را بر عهده 
گردان  درس و بحث مشهور بودند، از آثار به جای مانده اش، عالوه بر تربیت شا
بسیار، ساخت مدرسه مبارکه حجتیه قم است. او در 23 جمادی االولی 1372 

ه . ق به رفیق اعلی پیوست.   
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در  بزرگوار  آن    : )ره(  خوانساری  تقی  محمد  سید  آقا  العظمی  آیت اهّلل   -  3
عتبات  عازم  سالگی   17 سن  در  شد.  متولد  خوانسار  در  ق   . ه   1305 رمضان 
کاظم خراسانی »صاحب  عالیات شد و از درس حضرات آیات عظام: مال محمد 
کاظم یزدی، »صاحب عروه« بهره برد. او همگام با میرزا  کفایه«، سید محمد 
کاشانی، در جنگ جهانی اول، در مبارزه  محمد تقی شیرازی و سید ابوالقاسم 
با استعمار انگلیس شرکت جست و پس از سقوط عراق دستگیر و به هند و چین 
تبعید شد و بعد از مدت چهار سال در اسارت بود. پس از آزادی به ایران آمد و 
در قم رحل اقامت افکند.  او از علمای معروف و مشهور حوزه علمیه به شمار 
خ  می رفت و خدمات زیادی را نجام داد تا اینکه در هفتم ذیقعده 1371 ه . ق ر

کشید.    ک  در نقاب خا
4 - آیت اهّلل آقا میرزا محمد علی شاه آبادی )ره( :  آن دانشمند فرزانه در سال 
1292 ه . ق در اصفهان پا به عرصه وجود نهاد. مقدمات علوم را در زادگاه خود 
گرفت و سپس به تهران رفت.از حوزه درس مرحوم آیت اهّلل العظمی حاج  فرا 
گرفت، فلسفه و عرفان را نیز از محضر حکیم میرزا  میرزا حسن آشتیانی فقه را فرا 
گیالنی و حکیم میرزا ابوالحسن جلوه آموخت. وی مدتی در نجف اشرف  هاشم 
در محضر میرزا محمد تقی شیرازی کسب فیض کرد و سپس به تهران آمد و خود 
به افاضه پرداخت. آن بزرگوار در سال 1347 ه . ق به قم آمد و به تربیت طالب 
پرداخت؛ اما بعد از هفت سال بار دیگر به تهران بازگشت. روح بلند آن استاد 

کشید.   کوی دوست پر  مسلم اخالق و عرفان در سال 1328 ه . ق به 
کرد و  سلطان الواعظین حدود پنج سال در قم از محضر اساتید فوق استفاده 
سپس به تهران بازگشت.  ایشان از عده ای از مراجع و بزرگان حوزه اجازه روایت 
عبدالکریم  شیخ  حاج  عظام:  آیات  حضرات  داشت:   را  روایی  کتب  و  حدیث 
حائری، حاج شیخ عبداهّلل مامقانی، آقا ضیاء الدین عراقی، حاج سید ابوالقاسم 
طباطبائی غروی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی صورت همه این اجازه 

کتاب شریف شبهای پیشاور به چاپ رسیده است.   نامه ها در پایان 
سفرهای  الواعظین  سلطان  مناظره    جلسات  تشکیل  و  پیشاور  به  سفر 
ج از ایران داشت، وی در همه این مسافرت ها عالوه بر مجالس  متعددی به خار
گفتگو و تبادل نظر  وعظ و منبر و تبلیغ، با علمای بزرگ فرق و مذاهب نیز به 
می پرداخت و آراء و عقاید حقه شیعه را با ایشان مطرح می ساخت.  او سفرهایی 
را به مصر، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و هندوستان انجام داد، و مهمترین 

گشت -  که مناظره معروف او در آن تحقق یافت و باعث شهرت وی  آنها - 
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که تنها سی  سفر به پیشاور بود. ایشان در ربیع االول سال 1345 ه . ق 
از سلطان  استعانت  و  به عتبات  از سفر  از عمرشان می گذشت، پس  سال 

بمبئی،  کراچی،  در  شد.   هندوستان  راهی  )ع(  امیرالمؤمنین  حضرت  االولیا 
احترام  و  استقبال  مورد  هند  دیگر  نقاط  بسیاری  و  حیدرآباد  پنجاب،  الهور، 
کرد.  مسلمان ها و غیر مسلمان ها واقع شد و جلساتی از بحث و مناظره را برقرار 
کردندو جلسه مناظره با عده ای از علمای  بعد از آن ایشان را به دهلی نو دعوت 
که در دهلی انجام  هند را بر ایشان فراهم ساختند. در بعضی از این جلسات 
گاندی نیز شرکت می کرد.7  بعد از این جلسات  می شد، رهبر بزرگ هند مهاتما 
که از متنفذین خاندان قزلباش  سلطان الواعظین به دعوت محمد سرور خان 
هندوستان به شمار می رفت، برای سخنرانی و خطابه راهی پیشاور  شد. این 
مجلس با حضور جمع زیادی از مردم پیشاور و حومه آن و نیز عده ای از علمای 
فریقین )شیعه و سنی( در امام باره )حسینیه( مرحوم عادل بیک برقرار شد. 
سلطان الواعظین در این جلسات مباحثی در زمینه خالفت و والیت و عقاید 
کابل نزد  شیعه مطرح ساخت. در پایان یکی از این سخنرانی ها دو تن از علمای 
سلطان الواعظین آمده و تقاضا می کنند در ارتباط با سخنان او با ایشان مناظره 
کنند. این دو نفر به نام های حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسالم از آن شب 
به بعد، پس از نماز مغرب و عشاء در حضور جمع زیادی از علما و رجال و مردم 
شهر، پیرامون مسائل مورد اختالف با سلطان الواعظین به گفتگو می نشستند.  
که از شب جمعه 23 رجب 1345 ه . ق شروع شد، تا  این جلساِت پرشور 
ده شب به طول انجامید. جلسه مناظره هر شب بعد از نماز مغرب و عشا تا 
گاهی نیز تا اذان صبح ادامه می یافت.  در پیشاور وشهرهای  6 یا 7 ساعت و 
کنار هم زندگی می کنند و با یکدیگر در ارتباط  اطراف آن، چون فرق مسلمین در 
کرات  گردید و صورت مذا هستند، لذا چنین محفلی با استقبال زیادی رو به رو 
هر شب، توسط روزنامه های محلی منتشر می شد.  در این مباحثات مسائلی 
از قبیل: داللت آیات و روایات بر مقام شیعه، عقاید فرق مختلف شیعه، ظلم و 
ستم خلفا در طول تاریخ نسبت به شیعه، مذاهب اربعه اهل سنت، احادیث 
منزلت  و  شأن  بر  مختلف  آیات  داللت  )ع(،  امیر  حضرت  فضیلت  در  مختلف 
حضرت امیر )ع( ، مسأله سقیفه، شوری، بدعت های معاویه، قیام و شهادت 
حضرت سیدالشهداء )ع( و بسیاری از مباحث تاریخی و اعتقادی دیگر مطرح 
شده است. استدالل مرحوم سلطان الواعظین در طول این مناظره، فقط از 
کتب و منابع اهل سنت می باشد، و این خود نشانه تسلط و احاطه آن 
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که  است  جایی  تا  احاطه  این  است.  عامه  تفسیری  و  روائی  منابع  به  بزرگوار 
در برخی موارد موجب حیرت علمای اهل سنت حاضر در مجلس می شود و 
تحسین ایشان را برمی انگیزد. به راستی حضور ذهن و قدرت حافظه ایشان در 
کتب مختلف برای یک مطلب، حیرت انگیر است.  سید در این  ذکر منابع و 
با صالبت، قدرت و منطق قوی وارد بحث  کم نظیر چنان  مناظره طوالنی و 
گردید و آقایان بیشتر به مستمع  کوتاهی یکه تاز میدان  که پس از مدت  شد 
کرات و شب دهم،  تبدیل شدند، بی آن که بتوانند سخنی بگویند.  در پایان مذا
تعدادی از رجال و بزرگان حاضر در مجلس به مذهب حقه تشیع مشرف شدند؛ 
کتاب ارجمند  ج به شمار می آید، همان  ولی آنچه ثمره جاوید این مناظره پر ار

»شبهای پیشاور« است. 
که روز بعد از جلسه توسط جراید محلی  کرات را  مؤلف محترم مشروح مذا
کتابی قطور به چاپ  کرده است و پس از تنظیم در  چاپ می شد مجددًا بررسی 
رسانده است.   اخالق   مرحوم سلطان الواعظین انسانی سلیم النفس، بلند 
همت و با اراده بود.در بیان بسیار شیوا و صریح اللهجه و در عین حال مؤدب 
وینوشته  درباره  رازی،  شریف  محمد  مرحوم  محقق،  دانشمند  بود.   وعفیف 
گاهی موفق به زیارتش می شدم،  گاه  است:  »او با نگارنده محبت تام داشت و 

کریم النفس می دیدم.«8 وی را عالمی بلند همت، منیع الطبع و 
او عشق سرشاری به اهل بیت )ع( عصمت و طهارت داشت، و این محبت و 
شیفتگی را با هیچ متاعی مقابله نمی کرد. وی عمری را خالصانه در راه تعظیم، 
تکریم و ترویج خاندان عصمت و طهارت با قلم و بیان خویش جهاد نمود و 
کوشِش مدام، را نیاسود.  حضرت آیت اهّلل حاج آقا موسی شبیری  دمی از این 
زنجانی - دامت معالیه - می فرمودند:  »برخی از موثقین نقل می کردند، مرحوم 
که به بیماری قلبی شدیدی مبتال بود - نیاز  سلطان الواعظین در اواخر عمر - 
از یهودی های متمکن تهران آشنا بود.  با یکی  او  کرد. فرزند  به معالجه پیدا 
از طریق فرزند، پدر دانشمندش را می شناخت، یک  که  این شخص یهودی 
که  کجا  چک سفید به او می دهد و می گوید این را به پدرت بده و بگو به هر 
.پسر  پرداخت  خواهم  را  آن  هزینه  تمام  من  بروند.  معالجه  برای  می خواهند 
می گوید:   جواب  در  سید  می رساند.  پدر  عرض  به  را  مراتب  الواعظین  سلطان 
یک  از  و  بیایم  حاال  بوده ام،  )ع(  الشهدا  سید  حضرت  نوکر  عمر  یک  که  من 
یهودی برای معالجه مریضی ام پول بگیرم؟ و چک سفید را به صاحب آن پس 

می دهد.«  آن مرحوم عاشق و شیفته پیشوای بزرگ مردان تاریخ، حضرت 
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مولی الموحدین امیرالمؤمنین )ع( بود و در همه تألیفات و بیانات خود، 
سعی بلیغی در ارائه شناخت بهتر و روشنتر شدن مقام، منزلت و فضیلت 

کیائی طالقانی از آن مرحوم نقل  آن امام مظلوم داشت.  فاضل محترم، آقای 
کتب شیعه هم از بین برود، بنده می توانم با  گر تمام  کردندکه فرموده بود:  »ا
کتب و منابع عامه خالفت و والیت حضرت امیر )ع( را اثبات بنمایم.«    اتکا به 
درگذشت   آن مدافع حریم والیت، پس از سال ها تالش خستگی ناپذیر، واپسین 
که تقریبًا  سال های عمر خویش را با بیماری شدید قلبی می گذراند، به طوری 
ک وی سرانجام روز جمعه  کاماًل خانه نشین شد. روح پا در ده سال آخر زندگی 
کالبد  17 شعبان المعظم 1391 ه . ق، برابر با 16 مهرماه 1350 ه . ش در تهران از 
خویش گسست و به مالء اعلی پرکشید. آقای شاهرودی تاریخ فوت ایشان را در 
وفیات العلماء، بیستم شعبان دانسته اند و روی جلد شب های پیشاور چاپ 
بر  شده  حک  نوشته  برابر  ولی  است؛  شده  نوشته  تاریخ  همین  نیز  دارالکتب 
کرده اند. پیکر ایشان پس از انتقال  سنگ مزار ایشان این تاریخ را 17 شعبان ذکر 
به قم، با تشییع با شکوهی توسط علماء و فضالی حوزه علمیه، در جوار بارگاه 
ک سپرده  نورانی حضرت فاطمه معصومه )س( در قبرستان ابوحسین به خا
شد. مرحوم رازی نوشته اند:  »بعد از فوت سلطان الواعظین، آیت اهّلل حائری 
که از منبری های برجسته تهران  تهرانی، مرحوم حاج سید جواد سه دهی را - 
که در باغ بسیار بزرگی با وضع خوشی مقیم است.  بود - در خواب می بینند 
آقای  که  وقتی  از  خوبم.  بسیار  می گوید:  چطوری؟  دهی  سه  آقای  می پرسد: 
کدام ما )اهل منبر( یک درجه داده اند.«9  سلطان الواعظین آمده است، به هر 
گر چه بیشتر عمر خویش را صرف تبلیغ،  تألیفات   مرحوم سلطان الواعظین، ا
کرد و در این جهت هم به حق موفق بود، باز از تألیف و تدوین  وعظ و خطابه 

کتب سودمند و نافع برای جامعه اسالمی غافل نماند. 

این آثار مکتوب عبارتند از:
1 - شبهای پیشاور:  این کتاب که مهمترین تألیف سلطان الواعظین است، در 
کتاب  نوع خود از بهترین آثار در موضوع مربوطه به شمار می آید. سید در این 
کره و مناظره او در طول ده شب با بعضی از علمای اهل سنت  که مشروح مذا  -
در پیشاور است - اهم موضوعات مورد اختالف را مطرح نموده و با استداللی 
کامل از منابع روائی و تاریخی اهل سنت، مبانی و معتقدات  قوی و با استفاده 
که مطالب دقیق و  کتاب در عین این  شیعه را به اثبات رسانده است.  این 
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تخصصِی اختالفی را آورده است، با نثری شیوا و روان برای همه اقشار علمی 
باعث  جوانان،  برای  خصوص  به  آن  دقیق  مطالعه  می باشد.  استفاده  قابل 
کتاِب  تحکیم مبانی مذهبی و روشن شدن عقاید حقه شیعه می گردد.  این 
شریف و ارزشمند، چندین بار در زمان حیات مؤلف محترم و ده ها بار بعد از 
ایشان، به چاپ رسیده است. این اثر به تازگی با همت سید حسین موسوی 
به عربی ترجمه شده، و با تحقیق و تعلیِق مترجم، به وسیله مؤسسه البالغ در 

بیروت تحت عنوان »لیالی بیشاور« به چاپ رسیده است.
است.  رسیده  چاپ  به  قطور  جلد  دو  در  کتاب  این  رستگاران:   گروه   -2
اثبات حقانیت  نیز مانند شب های پیشاور، بیشتر حول محور  موضوعات آن 
کتاب به پاسخ ء نوشته های شهرستانی  شیعه است. مؤلف محترم در جلد دوم 
در ملل و نحل و رد ادعاهای او درمورد شیعه می پردازد. وی سپس تفاوت های 
کرده و عقاید آنها را مطرح می سازد.  گون شیعه و سنی را به اختصار تشریح  گونا
او بخش پایانی جلد دّوم در عقاید شیعیان را، با اتکا به مبانی قرآن و حدیث 

اثبات می کند.
گفته است:  که مؤلف محترم خود در مقدمه  3 - صد مقاله سلطانی:  چنان 
که آنها را پیرامون تورات، انجیل و قرآن  کتاب مجموعه صد مقاله ای است  این 
ج و چاپ در نشریه دینی پرچم اسالم)10( نگاشته و مقاالت مزبور  کریم، برای در
از این نشریه جمع آوری شده و پس از تدوین و به وسیله خود مؤلف به چاپ 
رسیده است. سلطان الواعظین حدود پنجاه مقاله اول را به بررسی تحریف های 
گرفته در تورات و انجیل اختصاص داده است. حدود پنجاه مقاله دیگر  صورت 
به هر حال  نگاشته است.  کریم  قرآن  و حقانیت  اعجاز  مراتب  اثبات  در  نیز  را 
کتاب، در نوع خود اثر ارزشمندی به شمار می رود.  از آثار مرحوم سلطان  این 
الواعظین شیرازی تنها سه اثر فوق به چاپ رسیده است؛ ولی ایشان تألیفات 

که متأسفانه آنها را به زیور طبع نیاراسته اند. دیگری نیز دارند 
 این آثار به شرح ذیل می باشد:11  

1 - عقاید سلطانی: در یک جلد.  
2 - سرادقات سلطانی: در صفات و عالئم مؤمنین، در 4 جلد.  

3 - فضایح الصوفیه: در حاالت و مناشی پیدایش اهل تصوف.  
کشکول در 12 جلد.   4 - مجموعه سلطانی: به صورت 

5 - توحید سلطانی: در معرفت الهی و صفات ثبوتیه و سلبیه، در 2 جلد.  
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 1 - زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، حسن مرسلوند، ج 4، ص 154. 

2 - شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، ص 92

کتاب 3 - شبهای پیشاور، بخش تصاویر و اسناد در پایان 

4 - آثار الحجه، مرحوم شیخ محمد رازی، ج 1، ص 150. 

 5 - زندگینامه رجال و مشاهیر ایران: حسن مرسلوند، ج 4، ص 154. 

6 - آثار الحجه، مرحوم محمد شریف رازی، ج 2، ص 151.   

7 - شبهای پیشاور، سلطان الواعظین، ص 93. 

گنجینه دانشمندان، مرحوم شیخ محمد شریف رازی، ج 2، ص 376.   - 8 

گنجینه دانشمندان، ج 2، ص 376.   - 9 

 10 - هفته نامه دینی - طبی پرچم اسالم بین سال های 1330 - 1325 ش به مدیریت دکتر 
که به سوی محمد رضا شاه  سید عبدالکریم فقیهی شیرازی در تهران منتشر می شد. شخصی 

کنید به شناسنامه مطبوعات ایران: مسعود  ع  کرد خبرنگار این نشریه بود. رجو تیراندازی 
برزین، ص 105.   

گروه رستگاران.  کتاب  11- برگرفته از مقدمه 

پی نوشت

6 - معراجیه:در بیاِن دالیل عقلیه و نقلیه بر اثبات معراج جسمانی.  
7 - راهنمای اهل توحید: در صفات و شرایط نبوت و راهنمایان توحید، 

در دو جلد.  
8 - المآل البینه: در اثبات وجود امام عصر )ع(.  

9 - راه سعادت: در تشریح ساختار معنوی انسان )اخالق و صفات حمیده( 
در 2 جلد.  

10 - حکمت الهی: حدیث، در دو جلد. 
11 - اثبات الحّجه: در شرایط و صفات امامت و حاالت ائمه اطهار:، در 2 جلد.  
مقاالتی نیز از آن عالم ربانی در مجالت مانند: معارف جعفری، پرچم اسالم و... 
به چاپ رسیده است.  قلم شیوا و روان ایشان، مطالب علمی را برای توده مردم 
قابل درک و فهم می کند شایسته است اهل فضل و تمکن، بعضی از تألیفات 

که هنوز به چاپ نرسیده است، به زیور طبع بیارایند.   سودمند ایشان را 
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پاسخ

»رجعت«، در لغت به معنای بازگشتن و برگشتن  است.1 و در اصطالح به این 
که عده ای از افراد )مؤمنان خالص و مشرکان محض( پس از مردن و  معناست 

قبل از بر پایی قیامت دوباره به این دنیا بر می گردند.
که مستند به  اعتقاد به رجعت، از جمله معتقدات مذهب اهل البیت است 

آیات و روایات متعدد است.

ع رجعت در آیات و روایات وقو

الف( آیات:
گونه به مسئله  کریم به دو  که قرآن  گرفت  از تدبر در آیات قرآن می توان نتیجه 

رجعت اشاره نموده است:
که به وقوع رجعت در آینده اشاره دارد؛ مانند آیه شریفه 82 از  یک. آیاتی 
که ما از هر  که خداوند در این آیه می فرماید: »]به یاد آور[ روزى را  سوره نمل 
که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم و  کسانی  گروهی را از  اّمتی، 
آیه  این  بزرگان  از  بسیارى  یکدیگر ملحق شوند!«؛  به  تا  نگه می داریم  را  آنها 
گروهی از بدکاران و نیکوکاران به همین  را اشاره به مسئله رجعت و بازگشت 
گر اشاره به خود رستاخیز و قیامت  که ا دنیا در آستانه رستاخیز می دانند؛ چرا 
گروهی( صحیح نیست؛  کل امه فوجا«، )از هر جمعیتی،  باشد، تعبیر به »من 

کهف  زیرا در قیامت، همه محشور می شوند، چنان که قرآن در آیه 47 سوره 

ـــــرســـش ـُ پـــ

رجعتچیست؟وچهکسانیراشاملمیشود؟
ودرچهزمانیبهوقوعمیپیوندد؟
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گفت«. می گوید: »ما آنها را محشور می کنیم و احدى را ترک نخواهم 

که در  که به وقوع حوادثی در امت هاى پیشین اشاره می فرماید  دو. آیاتی 
واقع نوعی رجعت محسوب می شود؛ مانند این آیات:

کرد در  کنار یک آبادى عبور  که از  1. آیه 259 سوره بقره درباره پیامبرى است 
که دیوارهاى آن فرو ریخته بود و اجساد و استخوان هاى اهل آن در هر  حالی 
کنده شده بود، از خود پرسید چگونه خداوند اینها را پس از مرگ زنده  سو پرا
گفت چقدر  کرد و به او  می کند، اما خدا او را یک صد سال میراند و سپس زنده 
یک صد  بلکه  نه،  فرمود  آن،  از  قسمتی  یا  روز  یک  کرد  عرض  کردى؟  درنگ 
گذشت2 این پیامبر، عزیر باشد یا پیامبر دیگرى تفاوت نمی کند،  سال بر تو 

مهم صراحت قرآن در زندگی پس از مرگ است در همین دنیا.3
که از ترس   2. آیه 243 سوره بقره سخن از جمعیت دیگرى به میان می آورد 
گفته مفسران به بهانه بیمارى طاعون از شرکت در میدان جهاد  مرگ )و طبق 
کردند و( از خانه هاى خود بیرون رفتند خداوند فرمان مرگ به آنها  خوددارى 

کرد.4 داد و سپس آنها را زنده 
گروهی از آنها بعد  که   3. آیه 55 و 56 سوره بقره درباره بنی اسرائیل می خوانیم 
سپس  مردند،  و  شدند  مرگبارى  صاعقه  گرفتار  خداوند  مشاهده  تقاضاى  از 

خداوند آنها را به زندگی بازگرداند تا شکر نعمت او را بجا آورند.5
آیه 110 سوره مائده ضمن بر شمردن معجزات عیسی)ع( می فرماید: »تو   .4 

مردگان را به فرمان من زنده می کردى«.6 
کردن مردگان(  که مسیح)ع( از این معجزه خود )زنده  این تعبیر نشان می دهد 
ج( دلیل بر تکرار آن است و این  ع )تخر کرد، بلکه تعبیر به فعل مضار استفاده 

خود یک نوع رجعت براى بعضی محسوب می شود.
پیدا  براى  بنی اسرائیل  در  که  است  کشته اى  مورد  در  بقره  سوره   73 آیه   .5
کردن قاتلش نزاع و جدال برخاسته بود. قرآن این گونه می گوید: »دستور داده 
گی هایی سر ببرند و بخشی از آن را بر بدن مرده زنند تا به  گاوى را با ویژ شد 

کند و نزاع خاتمه یابد(.7 حیات بازگردد )و قاتل خود را معرفی 
عالوه بر این پنج مورد، موارد دیگرى در قرآن مجید دیده می شود. همچون 
داستان  و  بود  رجعت  به  شبیه  چیزى  نیز  آن  که  کهف  اصحاب  داستان 
که بعد از ذبح بار دیگر به زندگی بازگشتند، تا  گانه ابراهیم)ع(  غ هاى چهار  مر
که در مسئله رجعت  امکان معاد را در مورد انسان ها براى او مجسم سازند 

نیز قابل توجه است.8
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ب( روایات:
که روزها و شب ها  امام صادق)ع( در مورد رجعت می فرماید: »به خدا سوگند 
کند و زندگان را بمیراند و حق را به  به سر نیاید تا آن که خداوند مردگان را زنده 
گرداند«. کم   گرداند و دین برگزیده خود را بر پای دارد و بر جهان حا اهلش باز 
درباره  شما  نظر  اباالحسن  ای  کرد:  عرض  رضا)ع(  امام  به  مأمون  همچنین 
رجعت چیست؟ حضرت فرمودند: »رجعت حقیقت دارد. در میان امت های 
پیشین نیز وجود داشته و قرآن از آن سخن به میان آورده و رسول خدا)ص( 
گذشته بوده در میان این امت نیز عینًا و  فرموده است: هر چه در امت های 

مو به مو پیش خواهد آمد«.9
البته روایات در این زمینه فراوان است، ولی به جهت اختصار به همین دو 

روایت بسنده می کنیم.

 در این جا الزم است به چند مورد از حکمت و فلسفه امر رجعت اشاره نماییم:

1. رسیدن به تکامل 
عالم دنیا ظرف فعلیت یافتن قّوه ها و تکامل استعدادهاست و برای رسیدن 
تکامل  به  داده  پرورش  خود  دامن  در  را  موجودات  تا  شده  خلق  آخرت  به 
و  موانع  به خاطر  از مؤمنان خالص  که عده ای  آن جا  از  اما  برساند.  مطلوب 
مرگ های غیر طبیعی از ادامه این مسیر معنوی باز مانده اند. حکمت خدای 
گردند و سفر تکاملی خود را به پایان  که آنان به دنیا بر  حکیم ایجاب می کند 
به  شود  کشته  که  مؤمنی  »هر  می فرماید:  صادق)ع(  امام  چنانچه  برسانند. 
که  دنیا برمی گردد، تا بعد از زندگی مجّدد به مرگ طبیعی بمیرد و هر مؤمنی 

کشته شود ]و به ثواب شهادت برسد[«.10 مرده باشد به دنیا برمی گردد تا 

کیفر دنیوی  .2
که خدا در دنیا و قبل از مرگ، بخشی از مجازات های ستمکاران   همان گونه 
که قرار بود در همین دنیا به  به آنان تعلق می گیرد، آن دسته از مجازات هایی 
گرفته، اما مرگ مانع آن شد، در زمان رجعت تعلق خواهد  ستمکاران تعلق 
به  را  که خداوند، هر دو طرف  این است  از حکمت های رجعت  گرفت. پس 

وقوع رجعت از منظر عقل و فلسفه
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دنیا برمی گرداند، تا شخص مظلوم به دست خود داد خود را از ظالم 
که مرده اند به دنیا  که فرمود: »مردمی  کاظم)ع( نقل شده  بگیرد. از امام 

کس آزاری رسیده به مثل  کرد، تا انتقام خود را بگیرند، به هر  بازگشت خواهند 
آن قصاص می کند و هرکس خشمی دیده، به مانند آن انتقام می گیرد. هرکس 
کشته شده، قاتل را به دست خود به تقاص خون خود می کشد و برای این 
منظور دشمنان آنان نیز به دنیا برمی گردند تا آنها خون ریخته شده خود را 
کشتن آنها سی ماه زنده می مانند، سپس همگی در یک  کنند و بعد از  تالفی 
گرفته و دل هایشان شفا یافته  که انتقام خون خود را  شب می میرند، در حالی 

خ مبتال می شوند«.11 است، دشمنان آنها به سخت ترین عذاب دوز
گروه، تکمیل یک حلقه تکاملی برای  بنابراین، هدف از بازگشت مجدد این دو 
دسته اّول و تنزل به پست ترین درجه ذّلت برای دسته دوم است و با توجه به 
کافران محض  این که رجعت عمومی نیست و اختصاص به مؤمنان خالص و 
بلکه  ندارد،  عمومی  جنبه  »رجعت  فرمود:  صادق)ع(  امام  چنانچه  دارد، 
کامل و شرک خالص رسیده باشند«.12 که به ایمان  کسانی دارد  اختصاص به 

که این دو مورد از حکمت های اساسی رجعت است. معلوم می شود 

3. یاری دین و شرکت در تشکیل حکومت عدل جهانی
که دین اسالم و حکومت عدل الهی   از آیات و روایات متعدد استفاده می شود 
کفایت قائم آل محمد)ص( جهانگیر می شود؛ خداوند  به دست توانمند و با 
که  روزی  و  دنیا  در  را  مؤمنان  و  خویش  فرستادگان  ما  »همانا  می فرماید: 

کرد«.13 شاهدان بر خیزند، یاری خواهیم 
که این نصرت دسته جمعی انجام می شود  از ظاهر این آیه استفاده می شود 
نه به صورت فردی. اما از این که چنین نصرتی هنوز تحقق پیدا نکرده است، 
قطعًا در آینده محقق خواهد شد؛ زیرا وعده الهی تخلف ناپذیر است. لذا امام 
در  نصرت  این  سوگند!  خدا  »به  می فرماید:  آیه  همین  تفسیر  در  صادق)ع( 
و  کشته شدند  دنیا  در  ائمه)ع(  و  پیامبران  از  بسیاری  که  رجعت است؛ چرا 

کسی آنها را یاری نکرد؟ و این مطلب در رجعت تحقق خواهد یافت«.14
کسی است  نیز امام باقر)ع( در تفسیر آیه مبارکه: »هو الذی ارسل...«؛ یعنی او 
را بر همه ادیان  او  تا  با دین حق برای هدایت بشر فرستاد  را  که رسول خود 
یعنی خداوند دین  الرجعه«؛  فی  اهّلل عزوجل  فرموده: »یظهره  گرداند.  پیروز 

حق را در رجعت بر سایر ادیان برتری می دهد.15 
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که رجعت با اندک فاصله بعد از ظهور  روایاتی در این خصوص وارد شده است 
ولی عصر)عج( و پیش از شهادت آن حضرت و بر پا شدن قیامت واقع خواهد 

شد.
امام صادق)ع( در این باره می فرماید: »چون زمان قیام قائم)عج( فرا رسد در 
که مردم مانند آن را  ماه جمادی اآلخر و ده روز از ماه رجب چنان بارانی ببارد 
گوشت و استخوان مؤمنان  ندیده باشند، سپس خداوند به سبب آن باران 
که از طرف جهینه16 می آیند و  گویی آنان را می نگرم  را در قبرهایشان برویاند، 

گرد و غبار موهایشان را می تکانند«.17
نکته پایانی این که بر اساس روایات اولین رجعت کننده حضرت سیدالشهدا)ع( 
کسی هستم  است. از خود آن امام)ع( این چنین نقل شده: »من نخستین 
که زمین شکاف می خورد و از آن بیرون می آیم و این همزمان است با رجعت 

امیرالمؤمنین)ع( و قیام قائم ما)عج(«.18
به همین مضمون روایتی از امام صادق)ع( نقل شده که می فرماید: »نخستین 
که به دنیا برمی گردد، حسین بن علی)ع( است، او چندان فرمانروایی  کسی 

که بر اثر پیری، ابروانش بر روی چشمانش فرو می افتد«.19 می کند 

زمان وقوع رجعت
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پاسخ تفصیلی

کثر اقوام و مذاهب، به طور قطع، به آمدن یک منجی در  یهودیان نیز مانند ا
کنونی بشارات زیادی از آمدن و ظهور  کتاب تورات  آخر الزمان اعتقاد دارند. در 

مصلح جهانی، آمده است.
انتظار پیدایش یک منجی  و  به ظهور  اعتقاد  کس« درباره شیوع  مستر »ا
مبارک  قدوم  منتظر  »عبرانیان  نویسد:  می  یهود  قوم  میان  در  جهانی  بزرگ 
گذشته تا به امروز بوده اند و وعده آن وجود مبارک،  »مسیح« از نسل های 
کتاب »اشعیاء« داده شده  کتب پیامبران علی الخصوص در  مکررًا در »زبور« و 
است. تا وقتی که یحیای تعمید دهنده آمده به قدوم مبارک وی بشارت داده، 
که  گویی ها( را نفهمیده با خود همی اندیشیدند  لیکن یهود آن نبوآت )پیش 
»مسیح« سلطان زمان خواهد شد و ایشان را از ذلت جور پیشگان و ظالمان 

رهایی خواهد داد و به اعال درجه مجد و جالل ترقی خواهد داد«.1
کتب مختلف آن بشارت های فراوانی از ظهور منجی و شرایط  در تورات و 

دنیا در قبل و بعد از آن آمده است.
کتب »عهد عتیق«، نوید هایی  در زبور داود تحت عنوان »مزامیر« در البالی 
که مطالبی  گون درباره ظهور منجی آمده است. جالب این  گونا به بیان های 
کرده است، عینًا  کریم2درباره ظهور حضرت مهدی )عج( از زبور نقل  که قرآن 
در زبور فعلی موجود است و از دستبرد تحریف و تفسیر مصون مانده است. در 
که شریران منقطع می شوند. اما متوکالن به خداوند  زبور آمده است: »... زیرا 

، وارث زمین خواهند شد.3
گوید:  کتاب »حجّی نبی« چنین آمده است: »یهوه صبایوت چنین می  در 

ـــــرســـش ـُ پـــ

اعتقادوباوریهودیاننسبتبهرجعتحضرتعیسیویا
آمدنمسیحموعودچیست؟
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خواهم  متزلزل  را  خشکی  و  دریا  و  زمین  و  ها  آسمان  دیگر  دفعه  یک 
ساخت و تمامی امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امت ها 

کرد«.4 خواهد آمد... این خانه را از جالل خود پر خواهم 
تو  برای قوم  که  امیر عظیمی  آمده است: »...  کتاب »دانیال نبی »نیز  در 
زمین  ک  خا در  که  آنانی  از  بسیاری  برخاست.  خواهد  است،  قائم  ایستاده 

خوابیده اند، بیدار خواهند شد«.5
نیز  نبی«،  »حزقیال  و  نبی«  »عاموس  نبی«،  »زکریای  های  کتاب  در 

بشارت های آمده است.6
پس یهودیان به آمدن یک منجی اعتقاد دارند، حتی امروزه قبول تشکیل 
یک حکومت یهودی به نام اسرائیل توسط یهودیان، با سوء استفاده از همین 
آرمان یهودیان بوده است. حدود صد سال پیش عده ای از متفکران یهود 
کنند،  گفتند قوم ما این همه سال در انتظار مسیحا، خواری ها را تحمل می 
کاسه صبرمان لبریز شده  ولی خبری از او نیامد. دیگر انتظار ما به سر آمده و 
برخیزیم.  موجود  وضعیت  به  دادن  پایان  برای  خودمان  که  دارد  جا  است. 
را  فلسطین  خودمان  باید  گفتند  و  کردند  تأسیس  را  صهیونیزم  مکتب  آنان 
عقایدشان  طبق  بر  زیرا  کردند؛  مخالفت  کار  این  با  یهودیان  عموم  بگیریم، 
کاری بکند. صیهونیست ها  فقط مسیحا )منجی آخر الزمان( می تواند چنین 
کنیم. البته قانع  گفتند ما برای قیام مسیحا پایگاهی در فلسطین ایجاد می 
کرده بود مشکل بود، اما آنان با صبر  که قرن ها با این تفکر زندگی  کردن قومی 
کرده و مهاجرانی را به فلسطین بردند.  کار تبلیغ  و حوصله فراوان برای این 
گذشته شان ، تشکیل دولت  هنوز هم عده ای از یهودیان با توجه به عقاید 
گویند باید به  صیهونیستی را مخالف آرمان مسیحایی یهود می دانند و می 
گروه های صیهونیست مانند »  سنت انتظار ادامه داد. امروزه افراطی ترین 
»ِنطورای  مانند  صیهونیست  ضد  های  گروه  ترین  افراطی  و  ِامونیم«  گوش 

گذارند.7 گار می  کارتا« به یک اندازه در شوق ظهور مسیحا روز 

  

از ذریه اسحاق  الزمان  آخر  که موعود  یهودیان و مسیحیان هر دو معتقدند 
که به دست  که وی »مسیح بن مریم« است  است. مسیحیان قائل اند 
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کرد و به آسمان برد و در آخر دنیا وی  کشته شد، خدای متعال او را زنده  یهود 
گویند:  را می فرستد تا توسط وی وعده اش را تحقق بخشد. اما یهودیان می 
وی )رهبر موعود( هنوز زاده نشده است. آیه 20 صحاح )سوره( 17 ِسفر تکوین 
) پیدایش( به وعده خدای متعال به اسماعیل )ع( اشاره دارد، »حنان ایل« 
گویی این آیه 2337  مفسر یهودی در حاشیه بر این آیه می نویسد: از پیش 
گردند،  عظیم  امتی  اسالم  ظهور  با  اسماعیل(  )سالله  عرب  تا  گذشت  سال 
گناهان مان  که ذریه اسحاق هستیم، وعده االهی درباره ما به خاطر  ولی ما 

به تأخیر افتاد، اما حتمًا وعده االهی درباره ما، در آینده محقق می شود.]8[
مسیح  انتظار  در  یهودیان  گویا  که  آید  می  بر  چنین  ها  نوشته  از  برخی  از 
پندارند.  را مسیح می  الزمان خود  آخر  و همانند مسیحیان، منجی  هستند 
که  بدانیم  باید  اما  بود،  فرضیه  این  عیسی  حضرت  ظهور  از  قبل  تا  گرچه  ا
انتظار  مورد  موعود  زیرا  است؛  غلط  آخرالزمان  منجی  درباره  تصوری  چنین 
لقب  ماشیح  شود،  می  خوانده  شده(  مسح  )مسیح،  »ماشَیح«  یهودیان 
پادشاهان قدیم بنی اسرائیل بود، ولی چون لفظ مسیح به حضرت عیسی 
از واژه »مسیحا«  به مو عود یهود،  برای اشاره  اطالق می شود، دانشمندان 
که با توجه به تلفظ التینی از روی واژه عبری »ماشَیح«، ساخته شده است، 

کنند.]9[ استفاده می 

کتاب مقدس، ص806، به نقل از مجله تخصصی انتظار، شماره 15، ص 139. ]1[قاموس 

]2[انبیاء، 105.

کتاب مزامیر، مزمور 37، به نقل از: تونه ای ، مجتبی، موعود نامه، ص 230،  ]3[عهد عتیق، 
قم، 1384.

کتاب حجی نبی، ص1367، باب2، بندهای 9-6، به نقل از موعود نامه،  ]4[کتاب مقدس، 
ص 232.

کتاب دانیال نبی، ص1309، باب 12، بندهای1-12، به نقل از موعود  ]5[کتاب مقدس، 
نامه، ص 232.

]6[فرهنگ الفبایی، مهدویت، ص231و 232.

]7[توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، ص 125و 124)با تصرف(، سازمان سمت، 
تهران، 1386.

]8[مجله تخصصی انتظار، شماره 15، ص147-146

]9[همان، ص121.
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دوازدهم  و  یازدهم  قرن  محّدثان  از  الحویزی،  العروسی  جمعه  بن  علی  عبد 
در  و  شد1  کن  سا شیراز  در  و  آمد  دنیا  به  خوزستان  در  که  می باشد  هجری 
گردید. وى مسلک اخبارى داشت و  همان جا به نقل و نشر احادیث مشغول 

محّدثی فقیه و شاعر و ادیبی چیره دست بود.2
حر  شیخ  األنوار(،  بحار  مجلسی)صاحب  عالمه  مانند  بزرگانی؛  هم عصر  او 
البرهان(  تفسیر  بحرانی)صاحب  عالمه  و  الشیعه(  وسائل  عاملی)نویسنده 
که همه این بزرگواران در نقل و ثبت احادیث شیعه، نقش ارزش مندی  بود 
داشته اند. همچنین سید نعمت اهّلل جزایرى - از محّدثان متأخر شیعه - از 

گردان ایشان به شمار می آمد.3 شا
در نهایت، حویزی در سال 1112 هجری قمری وفات یافت.4

الثقلین« برجای  العجم« و »تفسیر نور  ح المیه  کتاب: »شر از حویزی، دو 
مانده است.

کوچک ترین  که روایات مختلف را با   این تفسیر؛ تفسیری روایی)مأثور( است 
کتاب، تقریبًا  کرده است. نویسنده این  ارتباط با آیات قرآن، در ذیل آنها ذکر 
کتاب های روایی موجود در زمانش را مورد مطالعه قرار داده است و  یک دوره 
که هم تفسیر است هم روایت، این  برخالف برخی تفاسیر مانند تفسیر صافی 
نباید خود ما  که  بوده  این  روایت است و شاید عقیده مؤلفش  تفسیر فقط 

کتفا نماییم.5 کنیم، بلکه باید به روایات مفّسره ا آیات را تفسیر 

نویسنده تفسیر  نور الثقلین

تفسیر  نور الثقلین

ـــــرســـش ـُ پـــ
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کتاب، اثر ارزشمندى است  از عالمه طباطبایی)ره( نقل شده است: »این 
کنده تفسیرى را جمع نموده و تقریبًا همه احادیث مأثور  که مؤلف آن اخبار پرا
آن  منابع  به  اشاره  و  و ضبط  ترتیب  در  و  آورده  گرد  آن  در  را  بیت)ع(  اهل  از 
روایات، به نیکی از عهده آن برآمده است. الحق این اثر از بهترین آثارى است 

گذرگاه زمان به یادگار نهاده است«.6 که دست پژوهشگر، آن را نگاشته و در 
این تفسیر تمام آیات قرآن را دربرنمی گیرد و مؤلف در آن، حتی متن آیات 
و  آیه ها  ترتیب  به  که  روایات  نقل  ضمن  در  تنها  است؛  نیاورده  هم  را  قرآن 
کرده است  سوره ها مرتب شده است به ذکر نام سوره ها و شماره آیات بسنده 
و به نقد و بررسی روایات نیز نپرداخته و در رفع تعارض میان آنها راه حلی ارائه 

نکرده است.
که نقل  حویزی در مقدمه تفسیر چنین آورده است: »ظاهر برخی از روایاتی 
کرده ام با اجماع علماى امامیه مخالف است و مقصود من از نقل آنها، بیان 
تا  را آورده ام  آنها  را بشناسانم. بلکه  عقیده من نیست و نخواسته ام تکلیفی 
که این روایات، چگونه و از چه طریقی نقل  خواننده بصیر و نکته سنج بداند 
کند و در رفع تعارض آنها  شده است و خود درباره آنها بیندیشد و چاره گرى 
کوتاهی  نیز  آنها  آوردن معارض  از  روایات،  بکوشد. در عین حال، همراه ذکر 

که خود حقیقت را روشن سازد«.7 نکرده ام و بر عهده خواننده است 
کرده بود،  گر مؤلف عالوه بر ذکر روایات، تحلیل و نظر خود را نیز ذکر  البته ا
گذاشتن محیط برای تحلیل روایات توسط مخاطب، به او در حل  عالوه بر باز 

کمک می کرد. تعارض ها نیز 
روایات  از  بسیاری  وجود  با  که  است  آن  تفسیر  این  ضعف  نقاط  از  یکی 
اسرائیلیات،  ضعیف،  بسیار  روایات  نقل  از  مؤلف  آن،  در  معتبر  و  ارزش مند 
آن که  بدون  و  نکرده،  خودداری   ... و  موهن  احادیث  غلو،  شامل  روایات 

کرده است.8 کند، آنها را نقل  تحلیل و توضیحی در مورد آنها ارائه 
ما  َمَثاًل  َیْضِرَب  ْن 

َ
أ َیْسَتْحِیی  ال  اهّلَل  »ِإّنَ  مبارکه   آیه  ذیل  در  نمونه؛  برای 

مضمونش  که  داده  نسبت  صادق)ع(  امام  به  روایتی  َفْوَقها«،9  َفما  َبُعوَضًه 
پیامبر  فوقها«  ما  »و  از  مقصود  و  مؤمنان  امیر  »بعوضه«  از  مراد  که  است  آن 

کرم)ص( است.10 ا
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که هم شامل تلفظ صحیح حروف عربی  گسترده ای دارد  علم تجوید محدوده 
گر  ا می گردد.  مربوط  قواعد  دیگر  و  حروف  گی های  ویژ و  صفات  رعایت  هم  و 
کسانی  گویش باشد، باید آن را به  منظور از اختراع این علم، اختراع این نوع 
زبان های  واقعی  خالق  البته  کردند.  ایجاد  را  عربی  زبان  که  دانست  مرتبط 

طبیعی را باید خدا دانست.
علم  عملی  واضع  که  است  شده   گفته  تجوید،  علم  به  مربوط  کتب  در 
که قرآن را با تجوید از جانب خداوند دریافت  کرم)ص( است  تجوید، پیامبر ا

کرد و به همین شکل آن را به مسلمانان منتقل ساخت.1
علوم  و  قواعد  این  نوشتن  و  تدوین  و  اختراع، جمع آوری  از  گر منظور  ا اما 
باشد، باید آن را مربوط به زمان بعد از بعثت پیامبر دانست؛ زیرا هدف اصلی 

کریم بود.  کردن این علم، تصحیح و زیباسازی تالوت قرآن  ح  از مطر
گردان و یاران امام علی)ع( به نام ابو  که یکی از شا قول معروف این است 
کرد.2 ابواالسود دؤلی، از افراد معروف و مشهور  االسود ُدَؤلی این علم را تدوین 
که حتی مورد تقدیر و تمجید علمای اهل سنت قرار  و خوش نام شیعه است 
امام  با هدایت  که  کسی  اولین  او  که  گفته شده است  او  گرفته است. درباره 
کرد و نام نحو را نیز خود امام برای آن انتخاب  علی)ع( علم »نحو« را تدوین 
که در عقل و درایت، از همه آنها  کرد.3 ذهبی می گوید: او از بزرگان شیعه بود 

کامل تر بود.4
که واضع علم تجوید، قاسم بن سالم یا خلیل بن احمد  گفته اند  برخی نیز 
احمد  بن  خلیل  که  است  ذکر  به  الزم  بوده اند.5  دیگری  افراد  یا  و  فراهیدی 

پاسخ

ـــــرســـش ـُ پـــ

چهکسیعلمتجویدرااختراعکرد؟
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که علم عروض را پایه گذاری  فراهیدی نیز از شیعیان حضرت علی بود 
که در نوع خود بی نظیر بود.6  کرد  کرد و در علم لغت ابداعاتی از خود ارائه 

کتاب لغت معروف »العین« از آثار ماندگار و ارزش مند او است.

]1[. مرصفی مصری شافعی، عبد الفتاح بن السید عجمی بن السید العسس، هدایه القاری الی 
تجوید کالم الباری، ج 1، ص 46، مدینه، مکتبه طیبه، چاپ دوم.

کریم«، سؤال 26268. گذاری در قرآن  ]2[. ر.ک: »تاریخ اعراب، نقطه و عالمت 

]3[. هدایه القاری، ج 2، ص 652.

]4[. ذهبی، شمس الدین، سیر اعالم النبالء، ج 4، ص 82، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ سوم، 
1405ق.

]5[. علی اهلل بن علی ابو الوفا، القول السدید فی علم التجوید، ص 36، منصوره، دارالوفاء، چاپ 
سوم، 1424ق.

]6[. هدایه القاری الی تجوید کالم الباری، ج 2، ص 642

پی نوشت

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

112

گفت، عبارت است از:  آنچه اجمااًل در پاسخ به این سؤال می توان 
1. قرآن مهم ترین منبع شریعت و نخستین مرجع براى به دست آوردن راى 

دینی است.
2. بهره بردارى از قرآن اعتبارى نخواهد داشت، جز آن که دو اصل: حجیت 

گردد. لی قرآن اثبات  صدورى و حجیت دال
از قرآن به دو دسته: صدورى و  3. مبانی مورد پذیرش فقیه در برداشت 

لی تقسیم می شود. دال
4. مبانی صدورى قرآن عبارت اند از:

الف. قرآن از سوى خدا نازل شده است.
ب. قرآن از هرگونه تحریف به زیادت یا نقصان، مصون است.

ج. وحی مصون از خطا است.
اشتباه  هرگونه  از  آن  ابالغ  در  هم  و  وحی،  تلقی  در  هم  اسالم  پیامبر  د. 

عمدى، یا سهوى معصوم بوده است.
لی قرآن عبارت اند از: 5. مبانی دال

کلمات قرآن معانی خاصی را اراده فرموده است. الف. خداوند از 
ب. در بیان مراد الهی - الاقل در احکام فرعی - از شیوه عمومی مفاهمه 

و طریقه عقال عدول نگشته و از بیان رمزى و تمثیلی استفاده نشده است.
براى  آیات،  نزول  زمان  در  فقهی  آیات  از  اراده شده  معانی  زمینه فهم  ج. 

عقال وجود داشته است.

پاسخ اجمالی

ـــــرســـش ـُ پـــ

قرآنیکیازمنابعاجتهاداست.آیافقیهیاعالمدینیبدون
هیچپیشفرضیمیتواندبهقرآنتمسککند؟

اگرجوابمنفیاست،چهپیشفرضهایىقبلازتمسک
بهقرآنالزماست؟
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د. احکام الهی جهان شمول است و اختصاص به مورد یا موقعیت 
گردد. گشته، یا متغیر بودن آن اثبات  خاص ندارد، جز آن که منسوخ 

پاسخ تفصیلی

 از نگاه همه فرق و مذاهب اسالمی، قرآن به عنوان اّولین و مهم ترین منبع در 
اسالم شناخته شده است و همگان نسبت به این امر اذعان و اعتراف دارند 
که براى به دست آوردن راى دین  که اّولین منبع شریعت و نخستین جایی 
در زمینه هاى مختلف به آن رجوع می شود، قرآن؛ یعنی معجزه باقی رسول 

گذشته، می باشد. کتب آسمانی  کرم) ص( و مهیمن بر  ا
کریم پذیرفته شده  در واقع با این نظر دو اصل در زمینه برداشت از قرآن 

است:
نام  به  آنچه  کنون  ا انسان است و هم  بر  الهی و حجت خدا  قرآن سند   .1
که از سوى خداوند نازل  »قرآن« در دسترس همگان است، همان قرآنی است 
گشته و هیچ عنصر غیر خدایی - چه به عمد و چه به خطا - در آن راه نیافته 

است؛ یعنی قرآن موجود، حجیت صدورى دارد.
2. پیام قرآن قابل دسترسی است و براى دست یابی به راى دین می توان 
نیز  لی  بر حجیت صدورى، حجیت دال قرآن عالوه  یعنی  کرد؛  آن مراجعه  به 

دارد.
اجتهاد  منبع  را  قرآن  شرعی،  احکام  استنباط  براى  فقیه  وقتی  بنابراین، 
خود قرار می دهد و از آن براى رسیدن به حکم فقهی استفاده می کند، پیش 
و  قرآن  صدور  جهت  در  را  مبانی  از  مجموعه اى  برود،  قرآن  سراغ  به  آن که  از 
کوچک ترین  گر  لت آن پذیرفته است؛ زیرا ا مجموعه اى دیگر را در جهت دال
توانست  نخواهد  هرگز  بپذیرد،  موجود  قرآن  لت  دال یا  صدور  در  را  شبهه اى 
از آن را به خدا و  را به قرآن و وحی مستند سازد و احکام مستفاد  آراى خود 

دین او نسبت دهد.
مبانی صدورى عبارت اند از:

گشته  که قرآن از سوى خداوند متعال نازل  1. قبل از هر چیز فقیه می پذیرد 
براى  فقیه  که  نداشت  وجهی  نبود  خدا  سوى  از  قرآن  گر  ا زیرا  است؛ 
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که قرآن از  گفته می شود  کند. و وقتی  دست یابی به راى دین به آن مراجعه 
که: سوى خدا است به این معنا است 

که در قرآن آمده از سوى خداست. الف. مفادى 
است؛  خداوند  سوى  از  آمده،  قرآن  در  که  ترکیب هایی  و  مفرد  الفاظ  ب. 

یعنی خود الفاظ ترکیبات و آیات، وحیانی است.
و  را تشکیل داده،  که سوره ها  کنار یکدیگر  آیات در  این نحوه چینش  ج. 

که قرآن را به وجود آورده، وحیانی است. کنار یکدیگر  نیز ترتیب سوره ها در 
که در صدر اسالم بوده  که قرآن امروز همان قرآنی است  2. فقیه می پذیرد 
الهی است؛  آمده، وحی  نام قرآن جمع  به  این مجموعه  که در  آیاتی  و تمام 
کاسته شده است. از این رو؛  یعنی نه چیزى به این مجموعه افزوده و نه از آن 
مبناى حاضر هم می تواند در ضمن بحث تحریف بررسی شود و هم در زمره 

گیرد. مسئله تواتر قرآن قرار 
که  الهی  علم  این  یعنی  خطاست؛  از  مصون  وحی  که  می پذیرد  فقیه   .3
کرم) ص( رسیده  ا نازل شده، بدون تغییر و تحول به پیامبر  به صورت وحی 
که پیامبر چیزى غیر از آنچه بر او وحی  است. در این جا سخن از این نیست 
شده، بر زبان نیاورده، یا در تلقی وحی اشتباه نکرده است، بلکه مطلب این 
خ نداده  از علم الهی به پیامبر)ص( خطایی ر که در خود انتقال وحی  است 

است.
گونه اشتباه عمدى،  از هر  گرامی اسالم )ص(  که رسول  4. فقیه می پذیرد 
خ  یا سهوى معصوم بوده است؛ یعنی افزون بر آن که در خود وحی خطایی ر
نداده، پیامبر نیز، چه در تلقی و دریافت قرآن، و چه در رساندن آن دچار سهو 

و نسیان نگشته است.
مبانی داللی عبارت اند از:

که در قرآن آمده معانی خاصی را اراده  کلماتی  که خداوند از  1. فقیه با این مبنا 
گر چه به ظاهر خیلی واضح است،  کرده است، به سراغ قرآن می رود. این مبنا ا

گیرد. ولی می تواند مورد مناقشه جدى برخی از مکاتب فکرى غربی قرار 
برخی از متفکران معتقد به هرمنوتیک)Hermeneutics( نسبی گرا می گویند: 
که یک نقاش تابلویی را نقاشی می کند، ممکن است شما با دیدن  هنگامی 
کرده و شخص دیگرى بگوید خوشحالی خود  که غم خود را بیان  آن بگویید 
عصبانیت  او  که  شود  معتقد  سومی  شخص  سرانجام  و  است  داده  نشان  را 

کدام یک سخن درستی  گر پرسیده شود  کرده است. حال ا خویش را بیان 
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کسی هر  گفت: همه این اظهار نظرها درست است و هر  باید  است؟ 
کند، فهمی صحیح و معنایی مقبول به دست  معنایی از آن تابلو برداشت 

آورده است.
که این تابلو پیام خاصی ندارد تا  چنین اعتقادى در واقع به این معناست 
که فاقد معناى  کشیده  فهم دیگران با آن سنجیده شود. او چیزى را به تصویر 
که  مطابق با ذهنیت خویش و متناسب با  کس هر معنایی  نهایی است و هر 

سنت و فرهنگ خاص خود از آن به دست می آورد، درست است.
بند  در  آید،  عمل  به  دینی  متون  از  که  تفسیرى  هر  اساس،  این  بر 
فهمی  دینی  فهم  همواره  و  است  مفسر  خاص  فرهنگ  و   )Tradition(سنت
اندیشمندان  بین  در  گاهی  است.  مفسران  ذهنیت  به  وابسته  و  عصرى 
که در پس آیات قرآنی معناى مشخصی  گوش می رسد  اسالمی این نغمه به 
عرضی  و  گسترده  گستره اى  بلکه  شود،  کشف  و  جست وجو  تا  ندارد،  وجود 
درست  بفهمد  که  را  معنایی  هر  کس  هر  که  دارد  وجود  فهم ها  براى  عریض 

خواهد بود.
قرآنی  آیات  از  خداوند  که  را  مبنا  این  قرآن  از  برداشت  در  فقیه  بنابراین، 
معناى  زیرا  است؛  گرفته  مسّلم  اصل  یک  فرموده  اراده  را  خاصی  معانی 
کار می گیرد  که فقیه نهایت سعی خود را به  استنباط احکام از قرآن این است 
که در وراى آیات الهی است و خداوند با این الفاظ و عبارات در  تا معانی اى را 
صدد بیان آن بوده است به دست آورد. از این رو؛ صواب و خطا در فهم قرآن و 

این که: »للمصیب اجران و للمخطی اجُر واحد«،1 معنا پیدا می کند.
کریم در بیان مراد الهی. الاقل در وادى احکام فرعی و مرتبط به  2. قرآن 
عمل مکّلفان.2 از بیان رمزى استفاده نکرده، بلکه همان شیوه عمومی عقال 
گرفته است؛ یعنی خداوند در بیان مقاصد خود همان  کار  را در مفاهمه به 

کرده است. روش عقال را انتخاب 
حجت  الفاظ  »ظواهر  می شود:  گفته  ظواهر  حجیت  درباره  اصول  علم  در 
است«؛ یعنی آنچه از ظاهر سخن متکلم فهمیده می شود، عقال همان معنا را 
ع دارد؟ چگونه  بر عهده متکلم می گذارند. ولی این مطلب چه ارتباطی با شار
با  و  دانست  جارى  ع  شار بیان  مورد  در  را  کلی  کبراى  و  قاعده  این  می توان 
گذاشت؟ این مطلب  ع را بر عهده او  چه مبنایی می توان ظهورات بیان شار
که پذیرفته باشیم خداوند متعال در  ع مرتبط خواهد شد  در صورتی به شار
گرامی اسالم )ص( و امامان معصوم) ع( به همان شیوه عقال  قرآن و رسول 
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کلی،  گانه اى تاسیس ننموده اند. به طور  گفته اند و سبک بیانی جدا سخن 
ع مبتنی بر پذیرش  گفت وگوهاى عرفی به سخنان شار سرایت دادن احکام 

گفته است. ع نیز به شیوه عقال سخن  که شار این مبناست 
احکام  حوزه  در  الاقل  الهی.  آیات  از  شده  اراده  معانی  فهم  زمینه   .3
آیات احکام  یعنی  براى عقال وجود داشته است؛  آیات  نزول  فقهی. در زمان 
که مردمان آن روزگار با یک فهم صحیح عرفی می توانستند  گونه اى بوده  به 
گر احیانًا به آن مراد  ا و  را دریابند  آیند و تکلیف مورد نظر  نایل  الهی  به مراد 
که اصواًل زمینه فهم وجود نداشته و فرهنگ  از آن جهت نبوده  نرسیده اند 
ایام و تکامل دانش ها و  آن روزگار اجازه دسترسی به آن را نمی داد و به مرور 
پدید آمدن فهم هاى نو آن مطالب مکشوف شده است، بلکه به دلیل خطاى 
کرده و یا آن را به اشتباه فهمیده اند. مثاًل  فکرى خودشان از آن مطلب غفلت 
کرده، برداشت  که از امام) ع( نقل  که راوى در ذیل روایتی  گاهی اتفاق افتاده 
مطلب  روایت  آن  از  ما  روزگار  فقیه  ولی  است،  کرده  ذکر  نیز  را  خود  شخصی 
دیگرى می فهمد و برداشتی مخالف فهم راوى دارد و در عین حال فهم خود 
که  گر بر این فقیه اعتراض شود  را صائب و فهم راوى را تخطئه می کند. حال ا
کنار  است،  معصوم )ع(  از  روایت  صدور  روزگار  فهم  که  راوى  دریافت  چگونه 
گذاشته شده و فهمی نو، با این همه فاصله زمانی، به جاى آن نشسته است، 
قابل  نیز  روزگار  همان  فهمیده ام،  روایت  از  من  که  معنا  این  می گوید:  پاسخ 
فهم بوده است و مراد امام) ع( از روایت در همان روزگار همین بوده، ولی راوى 

کرده و معناى متفاوتی را فهمیده است. اشتباه 
و  است  زمان  این  به  مربوط  می شود  فهمیده  امروز  آنچه  نمی گوید  فقیه 
را  او فهم خود  در زمان صدور روایت فهمی دیگر در اذهان عقال بوده است. 
جانشین فهم پیشین نمی داند. او به فهم سّیال و متغّیر تن نمی دهد. آن جا 
را  پیشینیان  فهم  اصواًل  است،  پیشینیان  برداشت هاى  مخالف  او  فهم  که 
که به اشتباه، فهم خود را مراد روایت خوانده اند. فقیه هرگز  تخطئه می کند 
ملتزم به تحول فهم دینی نیست و هر فهمی را در جاى خود صحیح و مطابق 
که خدا،  ع نمی داند. او معتقد است مفاد دین، ثابت است و آنچه  مراد شار
که  است  معینی  معناى  یک  فرموده اند،  اراده  حدیث  و  آیه  از  امام  و  رسول 

امکان دارد فقیه به آن برسد و یا نرسد.
که امروز به آن رسیده نتیجه پیشرفت علم بوده و  گر فقیه بگوید فهمی  ا

کسی چنین فهمی میسور نبوده است، یقینًا این  در زمان نزول قرآن براى 
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استنباط و این فهم، اعتبارى و ارزشی نخواهد داشت. سّر سخن آن 
را به  را براى همه آدمیان فرستاد و همگان  که خداوند این احکام  است 

که مخاطب حکمی در قرآن  تکالیف مکلف نموده است. چنان نیست  این 
که هزار سال بعد به دنیا می آیند باشند، و یا مردمان هزار سال  فقط مردمانی 
قبل، تکلیفی دیگر داشته باشند و خداوند در یک بیان چند اراده تشریعی از 
که زمامش به دست تاریخ و تحول سنت ها  یک عمل خاص.3 آن هم اراده اى 

و فرهنگ ها و تغییر فهم ها سپرده شود، داشته باشد.
گذشتگان به علم اصول نیاز داریم، این است  علت این که ما امروز بیش از 
گرفته ایم. مردمان آن روزگار در  که ما از زمان نزول قرآن یا صدور حدیث فاصله 
که علی القاعده  ع نیز بود - آنچه را  که زمان شار فضاى فرهنگی زمان خود - 
زمانی  فاصله  به  توجه  با  امروز  ولی  می فهمیدند.  شود،  فهمیده  می بایست 
و  سریع  مفاهمه  امکان  روزمره  زبان  تغییر  و  فرهنگی  فضاى  تحول  و  بسیار 
فرهنگی  پیوند  و  زبانی  هم  و  زمانی  هم  همان  که  امت،  و  ع  شار بین  آسان 
بخواهیم  وقتی  این رو؛  از  است.  رفته  میان  از  می باشد،  مخاطب  و  متکلم 
گزیر باید به  که هزار و اندى سال قبل بیان شده، بفهمیم نا آیات و روایاتی را 
ندارد، تمسک  زمان خاصی  به  که اختصاص  الفاظ،  کلیدهاى عمومی فهم 
که امروز فهمیده می شود، همان  جوییم تا از این طریق اثبات شود معنایی 
القاعده فهمیده می شده است. و این همان امرى  که آن روز نیز علی  است 

ح می شود.4 که در بحث الفاظ علم اصول مطر است 
گر چه بسیارى از آیات شان   4. آیات قرآن اختصاص به موارد نزول ندارد. ا
نزول خاصی دارند و ناظر به موقعیت ویژه اى می باشند، ولی فقیه از آنها براى 
که تاریخ مصرفشان  پاسخ به سؤاالت خود بهره بردارى می کند و آنها را آیاتی 
که این آیات اختصاص  سپرى شده، نمی شمارد؛ زیرا او این مبنا را پذیرفته 
که نسخ  گردیده، مادامی  به موقعیت خاصی ندارند و آنچه در ضمن آنها بیان 
آیات  نشده باشند، مربوط به همه زمان ها و مکان هاست. به عبارت دیگر، 
این  وارد شده جهان شمول می باشند. ژرف نگرى و دقت در  و احکام  قرآنی 
که در تعابیر حضرت امام  ح شود  مطلب باعث شده بحث »ثابت و متغیر« مطر

خمینی) ره( از آن به نقش زمان و مکان در اجتهاد یاد شده است.
اّما این که چگونه بحث از نظریه ثابت و متغیر به میان می آید و در پاره اى 
می پذیرد  استثنا  احکام،  ثبات  و  بودن  جهان شمول  کالمی  قاعده  موارد 
مطلبی  است،  پذیرفته  دارند،  موردى  صبغه  صرفًا  که  احکامی  وجود  و 
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احکام  که  است  این  پاسخ  اجمااًل  دارد.  بیشترى  توضیح  به  نیاز  که  است 
متغیر و موقعیتی نیز به نوعی برخاسته از احکام ثابت و جهان شمول اند؛ زیرا 
گی مورد صادر  ک هاى ثابت و با توجه به شرایط خاص و ویژ آنها بر اساس مال

گشته اند.
و  نیز وجود داشته  فقهاى  قدیم  اندیشه فقهی  در  و متغیر«  »ثابت  بحث 
غالب  چون  ولی  است،  بوده  شده  پذیرفته  اجمالی  صورت  به  متغیر  احکام 
احکام دین را ثابت می دیدند، در برخورد با احکام و این که آیا ثابت است یا 
که  که »احکام دینی ثابت است مگر آنچه  متغیر درنگ نمی کردند و این اصل را 

ک عمل خویش قرار می دادند.۵ خالفش ثابت شود«، مال

کند یک پاداش خواهد داشت. ]1[. یعنی آن که به معناى واقعی برسد دو پاداش و آن که خطا 

ج  کید می شود: »الاقل در وادى احکام شرعی«؛ چون برخی معتقدند در بحث هاى خار ]2[. تا
از دایره فقه و احکام فرعی، فی المثل در بیان معارف بلند و معانی ژرف فلسفی عرفانی و 

گفته  اصواًل در حوزه عقاید، خداوند داراى زبانی خاص بوده و با رمز و تمثیل با بندگان سخن 
است.

که این بحث غیر از مسئله بطون قرآن است؛ زیرا اّواًل بطون قرآن عمدتًا  ]3[. توجه شود 
که در پس یکدیگر قرار  در بیان معارف - غیر از آیات فقهی  است. ثانیًا: آن معانی متعددى 

دارند - چه طولی و عمقی و چه عرضی و متباین با یکدیگر به فرض تحقق - همگی مراد 
که روزگارى یک معنا و روزگارى دیگر معناى دیگرى مراد باشد.  الهی  هستند و چنان نیست 

که مستند به  که برداشت هاى شخصی برخی عارفان از پاره اى آیات را  به همین جهت است 
هیچ دلیل شرعی نیست، نمی توان بطن و مراد الهی دانست.

]4[. ر.ک: صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده، ص 51 - 54.

کالمی اجتهاد، ص 33 - 41، قم، مؤسسه فرهنگی خانه  ]5[. هادوى تهرانی، مهدى، مبانی 
خرد، چاپ اّول، 1377ش.

پی نوشت
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 در برخی از منابع روایی »ِصهر« به عنوان یکی از القاب امام علی)ع( ذکر شده 
است.1

پیامبر  امام علی)ع( چون داماد  و  به معنای داماد و خویشاوند  است2  ِصهر 
کرم)ص( بود، به این نام و لقب توصیف شدند. ا

کریم نیز آمده است: واژه »صهر« در قرآن 
َک َقدیرًا«.3 کاَن َرّبُ ذی َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َو ِصْهرًا َو 

َ
»َو ُهَو اّل

از منابع شیعه4 و اهل سنت5 این آیه در شأن امام علی)ع(  که بر پایه برخی 
و حضرت فاطمه)س( نازل شده است؛ یعنی آن دو مصداق بارز و آشکار آن 

هستند.
مانند این که در روایاتی آمده است:

که در پیشانی حضرت آدم  پیامبر خدا)ص( فرمود: »من و علی نورى بودیم 
مطهره  و  ک  پا َرِحم هاى  به  کیزه  پا و  ک  پا صلب هاى  از  آن گاه  داشتیم،  قرار 
انتقال یافتیم تا این که در صلب عبد المّطلب جایگزین شدیم. آن نور به دو 
قسم تقسیم شد، یک قسم آن در وجود عبد اهّلل و قسم دیگر آن در وجود 
ج شدیم، این است  گرفت، من از عبد اهّلل و علی از أبوطالب خار أبوطالب جاى 
َفَجَعَلُه  َبَشرًا  اْلماِء  ِذی َخَلَق ِمَن 

َ
اّل که می فرماید:  معناى سخن خداى تعالی 

6.» َک َقِدیراً کاَن َرّبُ َنَسبًا َو ِصْهراً َو 
 » ِذی َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسبًا َو ِصْهراً

َ
سّدى درباره سخن خداوند: »اّل

که پیامبر دخترش فاطمه را  آیه در مورد پیامبر و علی نازل شده  گفت: این 
کرده بود،  به علی داد و او هم پسر عموى پیامبر بود و هم با دخترش ازدواج 

یعنی هم نسبت خویشاوندى داشت و هم داماد او بود.7
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]1[. ابوعلی اسکافی، محمد بن همام، منتخب األنوار فی تاریخ األئمه األطهار)ع(، ص 53، قم، 
دلیل ما، چاپ اّول ، 1422ق؛ طبرسی، فضل بن حسن، اعالم الوری بأعالم الهدی، ص 154، 

تهران، دار الکتب االسالمیه، چاپ سوم، 1390ق.

]2[. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن ، ص 494، بیروت، دار القلم ، 
چاپ اول؛ بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی - فارسی، ص 560، تهران، 

انتشارات اسالمی، چاپ دوم، 1375ش.

که از آب، انسانی را آفرید سپس او را نسب و سبب قرار داد ]و نسل او را از این  ]3[. »او کسی است 
دو طریق گسترش داد[ و پروردگار تو همواره توانا بوده است«؛ فرقان، 54.

]4[. ر.ک: فرات کوفی، ابوالقاسم، تفسیر فرات، تحقیق: محمودی، محمد کاظم، ص 292، 
تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول، 1410ق؛ ابن شهر آشوب 

مازندرانی، مناقب آل أبی طالب)علیهم السالم(، ج  2، ص 181، قم، انتشارات عالمه، چاپ 
اول، 1379ق؛ محّدث اربلی، کشف الغمه فی معرفه األئمه، ج  1، ص 316، قم، منشورات 

الرضی، چاپ اول، 1421ق؛ دیلمی، حسن، غرر األخبار و درر اآلثار، ص 139، قم، دلیل ما، چاپ 
اّول ، 1427ق.

]5[.  حسکانی، عبید اهلل بن احمد، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج  1، ص 538، تهران، 
سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول، 1411ق؛ ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق 

احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج  7، ص 142، بیروت، دار إحیاء التراث 
العربی، چاپ اول، 1422ق؛ اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، ج 

 8، ص 119، بیروت، دار الفکر، 1420ق.

]6[. اثبات الوصیه، ص 133.

]7[. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج  1، ص 538.

پی نوشت
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که قرآن،  ظاهر و باطنی دارد  است؛ مانند:  در روایات متعدد وارد شده است 
پیامبر خدا)ص(: »هیچ آیه اى از قرآن نیست، مگر این که ظاهرى و باطنی دارد، و 
هیچ حرفی1 از آن نیست، مگر این که تأویلی دارد و تأویل آن را جز خدا و ریشه داران 

در دانش، کسی نمی داند2«.3
امام باقر)ع(: »...کتاب خدا، ظاهر و باطنی دارد و معانی اى، ناسخی و منسوخی، 
محکم و متشابهی، قانون ها و َمَثل هایی، فصل و وصلی، و حروفی و تصریفی. 
کت افتاده و هم  پس هرکسی اّدعا کند که کتاب خدا ُمبهم است، هم خود به هال

کت کشانده است«.4 دیگران را به هال

کتاب های حدیثی و غیر حدیثی  که در برخی از  بر اساس دسته ای از احادیث 
آمده، بطن قرآن تا »هفت بطن« شمرده شده است؛ مانند این که پیامبر خدا)ص( 

فرمود: »قرآن، ظاهرى دارد و باطنی، و باطن آن هم باطنی دارد تا هفت بطن«.5
و  تحقیق  پایه  بر  که  است  شده  مشهور  نیز  بطن(،  بطنًا«)هفتاد  »سبعین  اما 
که در شمارى از منابع غیر حدیثی  جست وجو؛ مبدأ این شهرت، روایاتی هستند 

آمده اند؛ از جمله:
1. کتاب »ختم االولیاء« حکیم ترمذی)قرن سوم(.6

تبیین  در  وى  قونوى)متوفای ۶۷۱ق(.  الدین  صدر  البیان«  »إعجاز  تفسیر   .2 
کشف  براى هرکس  قرآن،  آورده است: سّر بطون  اسرار حروف«  و  قرآن  »بطون 
نمی شود که پیامبر خدا)ص( درباره آن فرموده: »قرآن، ظاهر و باطنی دارد تا 

پاسخ
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که: وقتی قرآن را مطالعه می کنیم با دقت و تدبر در  معناى »ظاهر« این است 
که مطابق با ظاهر آیات بوده و طبق اصول محاوره  آیات، مطالبی را می فهمیم 
آشنا  زبان عرب  با اصول محاوره  که  کسی  و هر  آن احتجاج نمود  به  می توان 
باشد، از عبارات قرآن همان معانی و مطالب را می فهمد. به دیگر سخن؛ ظاهر 
که با مراجعه به آن براى افراد آشنا به زبان عربی  لفظ قرآن، معنایی ساده دارد 
که هر کسی آشنا به محاوره زبان  قابل فهم است. اما »باطن« این چنین نیست 
عرب باشد بفهمد؛ زیرا معناى باطنی، مدلول لفظ قرآن نیست، بلکه با مراجعه 

به آیات دیگر و روایات باید فهمیده شود.10
عاّلمه طباطبایی)ره(، پس از آن که روایات داللت کننده بر اشتمال قرآن بر ظاهر 
و باطن را یادآورى می کند، در بخشی دیگر، درباره تعریف آن دو می گوید: »ظاهر 
که در  آیه، همان معناى روشن و آشکار آن است و باطن آیه، آن معنایی است 
گرفته، چه آن معناى باطن، یکی باشد یا بیشتر، و چه  پس معناى ظاهر جاى 
که براى ارتباط با آن نیاز به واسطه  گونه اى  با معناى ظاهر نزدیک باشد، به 
که ارتباط باطن با  نداشته باشد، یا آن که میان آن دو، فاصله اى باشد به شکلی 

ظاهر نیازمند واسطه باشد«.11

 در روایات ظاهر و باطن قرآن با نگرش های متعدد؛ مانند عقیدتی و اخالقی 
که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: معنا شده است 

معناى ظاهر و باطن قرآن

معناى ظاهر و باطن قرآن  از نگاه احادیث

هفت باطن« و در روایتی »تا هفتاد باطن«.7
 3. سّید حیدر آملی، از عرفاى امامّیه در قرن هشتم، در »جامع األسرار«، ضمن 
که بطون قرآن را »هفت صد بطن« و  اشاره به این حدیث، به احادیث دیگرى 

»هفتاد هزار بطن« می دانند نیز اشاره کرده است.8
و کتاب های غیر حدیثی دیگر که این مطلب در آنها تکرار شده است. 9

این احتمال هم وجود دارد که کلمه »سبعه« در هنگام رونویسی از منابع حدیثی، 
تصحیف شده و به »سبعین« تبدیل شده باشد.
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و  بیان  و  تفصیل  آن،  در  که  است  کتابی  »]قرآن [  خدا)ص(:  پیامبر   .1
تحصیل ]حقایق[ است. سخن قاطع است و شوخی نیست. ظاهر و باطن 

دارد. ظاهرش ُحکم است و باطنش علم. ظاهرش زیباست و باطنش ژرف. 
ستارگانی دارد و ستارگانش ستارگانی دارند...«.12

 2. امام علی)ع(: »هیچ آیه اى نیست، مگر آن که چهار معنا دارد: ظاهر و باطن 
َلع. ظاهر، تالوت است. باطن، فهمیدن است. حد، احکام حالل و  و حد و ُمّطَ

َلع، آنچه خداوند با آن آیه از بنده خواسته است«.13 حرام است و ُمّطَ
آن چیزى  از تالوت،  مراد  این حدیث می گوید:  عاّلمه طباطبایی)ره( در ذیل 
که ظاهر لفظ بر آن داللت دارد، به دلیل آن که امام)ع( ظاهر را از اقسام  است 
کرد -،  تفسیر  آن  به  را  باطن  امام)ع(  که  از فهم -  مراد  معانی شمرده است. 
حالل  احکام  »حد،  که:  ایشان  سخن  از  مراد  است.  ظاهر  آن  باطنی  معناى 
که در حّد ابتدایی یا متوّسط از قرآن  و حرام است«؛ ظاهر معارف الهی است 
که مرتبه عالی این دریافت است. نیز ممکن  دریافت می شود، در مقابِل ُمّطلع 
که ظاهر و باطن  که حد و ُمّطلع، دو امر نسبی هستند، هم چنان  است بگوییم 

نسبی هستند. بنابر این، هر مرتبه باالتر نسبت به پایین ترش، مّطلع است.14
 3. امام علی)ع(: »ظاهر قرآن؛ عملی واجب، و باطنش؛ علمی نهفته و در پرده 

است، ولی در نزد ما معلوم بوده و نوشته شده است«.15

کرم)ص( و ائمه  گونه هاى تفسیر در سخنان تفسیرى پیامبر ا  یکی از رایج ترین 
که نمونه هاى  اطهار)ع(، تبیین باطن آیات قرآن است، این امر به حّدى است 
فراوانی از تفسیر باطنی، در منابع حدیثی دیده می شود. در این جا به ذکر چند 

نمونه بسنده می شود:
ذی 

َ
اّل »َتباَرَک  این سخن خداوند:  پیامبر خدا)ص(  گوید:  1. عبد اهّلل بن عمر 

ْحَسُن َعَماًل«]16[ را تالوت نمود و سپس فرمود: 
َ
ُکْم أ ّیُ

َ
ِبَیِدِه اْلُمْلک... « تا »ِلَیْبُلَوُکْم أ

کدامتان بهترین عقل را دارید و از حرام هاى خدا بیشتر پروا  که [  »]تا بیازماید 
می کنید و در طاعت خدا شتابان ترید«.]17[

وى «]18[ پرسیدم،  گوید: از امام صادق)ع( درباره آیه »فاِلُق اْلَحّبِ َو الّنَ  2. مفّضل 
فرمود: »َحب، مؤمن است، به خاطر این سخن خداوند: »و من محّبتی از 
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نمونه هایی از تفسیر باطنی در احادیث



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

124

که از حق دور و آن را نپذیرفته است«.20 کافرى است  خودم بر تو افکندم «.19 نوا، 
گفتم:  صادق)ع(  امام  به  گفت:  ُمحاربی  ذریح  گوید:  سنان  بن  عبداهّلل   .3  
دهم.  انجام  آن را  دارم  دوست  که  داده  دستورى  من  به  کتابش  در  خداوند 
گفتم: این سخن خدای عّز وجّل: »ُثّمَ ْلَیْقُضوا  آن حضرت فرمود: »آن چیست؟« 
َتَفَثُهْم َو ْلُیوُفوا ُنُذوَرُهْم «،21 امام)ع( فرمود: »ُثّمَ ْلَیْقُضوا َتَفَثُهْم«، دیدار امام است 

و »َو ْلُیوُفوا ُنُذوَرُهْم« همین مناسک ]حج[ است«.
گفتم: فدایت  گفت: خودم [ خدمت امام صادق رسیدم و   ]عبداهّلل بن سنان 
گردم! معناى: »ُثّمَ ْلَیْقُضوا َتَفَثُهْم َو ْلُیوُفوا ُنُذوَرُهْم « چیست؟ آن حضرت فرمود: 

کردن سبیل، چیدن ناخن و شبیه اینها«. »کوتاه 
گفته اید:  که به او  کرد  گردم! ذریح ُمحاربی، از شما براى ما نقل  گفتم: فدایت 
»ُثّمَ ْلَیْقُضوا َتَفَثُهْم«، دیدار امام است و »و ْلُیوُفوا ُنُذوَرُهْم« ، انجام همین مناسک 

است«؟
گفته است. قرآن، ظاهر و باطنی دارد؛ اّما آنچه   امام)ع( فرمود: »ذریح راست 

کسی آن را درک می کند و می پذیرد؟!«.22 ذریح فهمیده و پذیرفته، چه 

علت سخن گفتن قرآن با دو زبان ظاهر و باطن

گفت: گفته است، باید   در علت این که چرا قرآن با دو زبان ظاهر و باطن سخن 
اّواًل: انسان به علت دارا بودن پیکر مادى، در میان مادیات غوطه ور بوده و 
کثر توجه او به امور مادى است، لذا در تمام حاالت، آمادگی درک معنویات را  ا

که مطالب عمیقی باشد. ندارد، بویژه 
ثانیًا: عالوه بر حاالت مختلف یک فرد، سطح فکر مردم و توجه معنوى آنان با 
هم متفاوت است و میزان فهم و درک آنان یکسان نیست. به همین جهت 
داشته  وجود  ظاهرى  معانی  مردم  عموم  فهم  مطابق  قرآن  در  که  بود  الزم 
کار  باشد و براى حاالت خاص یک فرد و یا افراد آماده، نکات دقیقی نیز در 
که جوابگوى نیازهاى معنوى آنان در سطوح مختلف باشد تا براى آنان  باشد 
در  حتی  و  بگیرند  اوج  معنوى  عالم  در  می توانند  و  دارند  حساس  روحی  که 
کنند، معانی بسیار دقیق  و مفاهیم بسیار ظریفی به عنوان  عوالم ملکوتی سیر 

گیرد.23 غذاى روحی در دسترسشان قرار 
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ـــــرســـش ـُ پـــ

روشقرآنونهجالبالغهدرنقلوتحلیلحوادثتاریخی
چگونهاست؟

پاسخ 

تاریخ  معمولی  منابع  با  تاریخی  بینش  نظر  از  البالغه  نهج  و  قرآن  هم چنان که 
متفاوت اند، از نظر شیوه تحلیل نیز تفاوت زیادى با آنها دارند و مسائل تاریخ  را با 
اصول و روش هاى خاصی تحلیل می کنند که فراخور دقت و بحث و بررسی  است. 

برخی از آن روش ها بدین شرح هستند.1

1. اسناد یقینی 
قرآن و نهج البالغه، در ُبعد تاریخ چون دیگر ابعادشان مّتکی بر »وحی« و »علم 
کتاب هاى تاریخی و موّرخان معمولی نیاز به اسناد و  یقینی« هستند. و مانند 
مدارک تاریخی و ارجاع به افراد و شاهدان عینی ندارند و خودشان سند معتبر و 
گوینده آن؛ یعنی خداوند »گواه صادق«، »حّی و ناظر« و  که  قطعی هستند؛ چرا 
حاضر در تمام صحنه ها است و همه حوادث با علم حضورى او انجام گرفته است. 
گزارش خواهیم داد و ما ]از  چنان که خداوند می فرماید: »و از روى دانش به آنان 

احوال آنان [ غایب نبوده ایم«.2
گرچه در اصل تاریخ با اّتکا بر اعتبار وحی سخن می گوید، ولی در  البّته قرآن ا
به طور  و  کرده  توصیه  تجربی  روش  به  حوادث،  دنیوى  پیامدهاى  و  آثار  مورد 
از شما  گذشتگان فرا می خواند: »قطعًا پیش  آثار  را به مالحظه  مکّرر پیروانش 
که فرجام  سّنت هایی ]بوده و[ سپرى شده است. پس، در زمین بگردید و بنگرید 

تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟«.3
حضرت علی)ع( می فرماید: »آیا در آثار گذشتگان براى شما جلوگیرى از ارتکاب 
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کنید عامل بینایی  گر تعّقل  کانتان ا فساد نیست! و آیا در سرگذشت نیا
گذشتگانتان برنمی گردند و  که  و عبرت براى شما وجود ندارد! آیا نمی بینید 

جانشینانی که از آنان مانده اند، بقایی ندارند«.4

2. الگوسازى 
که وجود الگو از نظر تعلیم و تربیت تأثیر زیادى بر افراد و جامعه دارد،  از آن جا 
قرآن و نهج  البالغه براى درس آموز بودن تاریخ و تجربه و تربیت از آن، به »سمبل« 
گرفتن چهره هاى شایسته، توصیه و تصریح می کند؛ مانند این که  و »اسوه« قرار 
کرم)ص( می فرماید: »قطعًا براى شما در ]اقتدا به [ رسول  درباره حضرت رسول ا
که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا  خدا سرمشقی نیکو است. براى آن کس 

را فراوان یاد می کند«.5
این دو منبع بزرگ هم چنان که از جبهه حق، شخصیت هایی؛ مانند ابراهیم، 
موسی، صالح، شعیب و یوسف و ... را به عنوان اسوه معرفی می کنند، از جبهه 
باطل هم افرادى را که در تاریخ نقش منفی داشته و منشأ انحرافات فکرى و عملی 
گشته اند، به عنوان شخصیت هاى »عبرت آموز« معرفی می کنند؛ مانند »فرعون«، 

»قارون«، »نمرود«، قوم »عاد و ثمود«، »ابولهب« و »زلیخا« و ... .
و  گفته  سخن  باطل(  و  )حق  گروه  دو  این  از  خطبه اى  در  علی)ع(  حضرت 
با استعانت از تاریخ، سیماى هر یک از اقوام حق و باطل را مجسم می سازد و 
که در صّفین خونشان ریخته شد، از این که امروز در دنیا  می فرماید: »برادران ما 
گوار بنوشند.  نیستند چه زیانی بردند؟ نیستند تا لقمه گلوگیر بخورند، و آب تیره نا
به خدا سوگند! حق را مالقات کردند و خداوند هم اجرشان را کامل و تمام عنایت 
که راه  کجایند آن برادرانم  فرمود، و آنان را از پس بیم در جایگاه امن جاى داد. 
گذشتند؟ عّمار، ابن تیهان و  کردند، و بر اساس حق از دنیا  را به حقیقت طی 
که بر جانبازى  کجایند نظیران آنان از برادرانشان  کجا هستند؟ و  ذو الشهادتین 

کشان براى تبهکاران فرستاده شد؟!«.6 پیمان بستند، و سرهاى پا
در خصوص افراد باطل که براى آیندگان می توانند مایه عبرت باشند، می فرماید: 
»بی شک تاریخ قرون گذشته، براى شما بسی عبرت آور است: کجایند »عمالقه«؟ 
و فرزندانشان؟ کجایند فرعون و فرعونیان؟ کجایند دار و دسته شهرهاى »رس«؟ 
همان ها که پیامبران را کشتند، سنت هاى رسوالن را خاموش کردند و به جایشان 
که ارتش هاى عظیمی  کجایند آن زورمداران  کردند.  سنت هاى جباران را احیا 
را بسیج می کردند رقباى خود را هزارهزار درهم می شکستند، لشگرها آرایش 
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می دادند و شهرها پی می نهادند«.7

3. توجه به ارزش هاى معنوى 
قرآن، آن جا که افرادى را به  عنوان »اسوه« معرفی می کند، توّجهی به شخصّیت 
دنیایی آنها ندارد، اعتبارات ظاهرى؛ مثل ثروت، مقام، حسب و نسب و ... را به 
حساب نمی آورد، شخصیت اخالقی و انسانی را در نظر می گیرد، آن چنان که از غالم 
سیاهی به نام »لقمان« - که نه در شمار پادشاهان است و نه در شمار فیلسوفان 
را  او  و  کرده  یاد  به عنوان حکیم  برده ای است روشن بین -  بلکه  ثروتمندان،  و 
صاحب حکمت معرفی می کند.8از این قبیل است »مؤمن آل فرعون«9و »مؤمن 

آل یاسین«.10

4. آمیختگی  با نقل و علم
 شیوه قرآن در تبیین رویدادها نه »روش نقلی« و یا »علمی« خالص است و نه به 
سبک فلسفه تاریخ است؛ بلکه آمیخته اى از سبک هاى سه گانه است؛ یعنی نقل 
تاریخ را از فلسفه و تحلیل تاریخ جدا نکرده است؛ زیرا هدف قرآن در طرح مسائل 
تاریخی نشان  دادن علل پیشرفت ها و انحطاط ها است و می خواهد سّنت هاى 
گذشته را آشکار  کند و راز صعود و سقوط اقوام  کم بر جامعه و تاریخ را بیان  حا
گاهی مقطعی از تاریخ را نقل می کند و در ضمن آن، عوامل  نماید. بدین جهت، 

تحوالت و قوانین کلی و قابل تعمیم در آن را، براى آیندگان روشن می سازد.11
که اختصاص به خلقت حضرت  براى مثال؛ وقتی آیات 30 تا 39 سوره بقره را 
که مطالب تاریخی و فلسفه تاریخ به  آدم)ع( دارد به دقت می خوانیم درمی یابیم 

صورت فشرده و غیرقابل تفکیک بیان شده  است:
الف. کیفیت پیدایش انسان.

ب. موقعیت انسان در پیشگاه خداوند.
ج. مقام و منزلت انسان در مقابل فرشتگان.

د. وضعیت و سرشت شیطان.
هـ. مقابله او با دو خط و دو جریان شیطانی و رحمانی.

و. ویژگی هاى فسق و کفر و استکبار در جریان شیطانی.
که سمبل آن در  ز. ویژگی هاى فرمانبردارى، ایمان و تواضع در جریان الهی 

این جا فرشته ها است.
را شایسته  که انسان  اراده، قدرت و نیروى سنجش  ح. ویژگی هاى علم، 
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تکلیف می سازند.
ط. پایان هر یک از دو جریان، به عنوان سّنت الهی و امر حتمی.12

همچنین ماجراى شنیدنی حضرت یوسف)ع( از این مقوله است؛ یعنی به 
صورت نقلی و انعکاس واقعه و یک جا نقل شده  است که عالوه بر خود سرگذشت 
ُجرم شناسی،  روانشناسی،  مقوله هاى  در  نکاتی،  و  درس ها  آن حضرت،  زیباى 

جامعه شناسی، اخالق، سیاست، مدیریت و اقتصاد و ... به دست  می دهد.13

5. نگرش مجموعی 
قرآن مجموع امت را شخصیت واحد می بیند و در آن به تأثیر و تأّثر متقابل قائل 

است.
کارهاى  فردی  که در جامعه زندگی می کند، هرگز ممکن نیست از پیامدها و آثار 
کارهاى شخصی  گردد، هرچند  که جامعه مرتکب می شود، مستثنا  ناشایستی 
که پیدایش آن در  و نهانی او پسندیده و مشروع باشد. بسان بیمارى ُمسرى 
که اصول اولّیه بهداشت را رعایت  محیطی بزرگ، آن دسته از افراد خانواده ها را 
می کنند نیز خواهد گرفت، چنان که قرآن می فرماید: »و از فتنه اى بپرهیزید که تنها 
به ستمکاران شما نمی رسد؛ ]بلکه همه را فرا خواهد گرفت؛ چرا که دیگران سکوت 

اختیار کردند.«.14
نسبت  امت،  به  است  همگان  رضایت  مورد  که  را  فردى  عمل  کریم  قرآن 
می دهد؛ مانند کشته شدن شتر حضرت صالح)ع( که توسط یک نفر انجام گرفت 
ولی آن را به جامعه نسبت می دهد و همه را شریک جرم آن معرفی می کند: »ولی 
کت رساندند[؛ از این رو پروردگارشان  کردند ]و به هال آنها او را تکذیب و ناقه را پی 
ک یکسان و صاف  گناهانشان در هم کوبید و با خا آنها ]و سرزمینشان[ را به دلیل 
کرد!«.15 زیرا آنها با سکوت، رضایت خود را از این عمل اعالم داشتند و آن جرم را 
تأیید و مجرم را یارى نمودند و گرنه چنین جنایتی را نمی توان به تنهایی و به طور 

پنهانی انجام داد.
امام علی)ع( می فرماید: »ای مردم! خشنودى و خشم ]از چیزى [ همگان را ]در 
پیامد آن [ فرامی گیرد چنان که ماده شتر ثمود را یک نفر پی نمود و خدا همه آنان را 
کرد؛ چرا که همگی آن را پسندیدند و خداى سبحان گفت: ماّده شتر را پی  عذاب 

 کردند و سرانجام پشیمان شدند«.16 
نهج  البالغه نیز چون قرآن، در بیشتر موارد مخاطبانش را به  عنوان »اّمت« 
می خواند و آن را داراى شخصیت مستقّل می داند؛ در این رهگذر کافی است 
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به واژه ها و اصطالحاتی که نمایانگر وحدت شخصیت اّمت است و در آن به کار رفته 
کنیم؛ مانند: قبیله، طایفه، قوم، اّمت، فئه، فرقة، حزب، عصابة، جماعة،  دّقت 

جیل، َمعشر، َقْرن و ... .17 

6. موازنه و تطبیق 
کسب  کارآمد  قیاس و موازنه در پدیده هاى مادى و معنوى از شیوه هاى مؤّثر و 
دانش و از پایه هاى استحکام معرفت است. قرآن، در مواردى دو یا چند رویداد 
تاریخی را به طور تطبیقی و مقایسه اى بیان می کند تا خواننده آنها را با هم بسنجد 
و به ارزش هر کدام بیشتر واقف شود و به معرفت خود بیفزاید؛ از جمله آنها، تاریِخ 
گستر،  گوشه اى از زندگی شخصی است که مالک دو باغ بود با درختانی پرثمر و فضا
کشاورزى.  ع با برکت و چشمه سارهاى ُزالل همراه با فرآورده هاى مطلوب  با مزار
رفته رفته به وجود آنها مغرور گشت، به دوست خود مباهات ورزید، آن را فناناپذیر 
کرد و در نهایت منکر قیامت شد. به تذکرات دوستش هم توّجه نکرد و  تلّقی 
گشت و سرانجام عذاب الهی فرا رسید و هر دو باغ  همچنان سرمست ثروت خود 

را نابود ساخت.18
سّدسازى،  و  سه گانه  سفرهاى  تاریخ،  از  گوشه هایی  ردیف  در  حادثه  این 
ذوالقرنین آمده است تا ظرفّیت روحی، قدرت معنوى و قدرت مالی او با صاحب 
که نسبت به دارایی  که اّولی با داشتن دو باغ  گردد  دو باغ موازنه شود و معلوم 
گشت ولی او نه  تنها  دومی یعنی ذوالقرنین بسیار اندک بود، مغرور و منکر خدا 
خود باخته قدرت سیاسی، مالی، فکرى و فّنی خود نگشت، بلکه با ساختن سّد 
فوالدین، به سپاس گزارى و خضوع خود در برابر خدا افزود و به ناچیز بودن آن در 
گفت: »این رحمتی از جانب پروردگار من است،  کرد و  برابر قدرت الهی اعتراف 
کوبد، و وعده پروردگارم  ]ولی [ چون وعده پروردگارم فرا رسد، آن ]سّد[ را در هم 

حق است«.19
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کتاب مراجعه شود: وفا، جعفر، تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج  گاهی بیشتر به این  ]1[. برای آ
 البالغه، تهران، اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه ، چاپ سوم ، 

1382ش.

]2[. اعراف، 7.

]3[. آل عمران، 137.

]4[. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، محقق، صبحی صالح، ص 145، قم، 
هجرت، چاپ اول، 1414ق.

]5[. احزاب، 21.

]6[. نهج البالغه، خطبه 182، ص 264.

]7[. همان، ص 263.

]8[. مطهرى، مرتضی، جامعه و تاریخ، ص 65، تهران، صدرا.

ک: غافر، 28 -3. ]9[. ر. 

ک: یس، 20. ]10[. ر. 

]11[. تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج  البالغه، ص 34.

]12[. مجله یاد، بخش نظری: قرآن و تاریخ، سال اول، شماره اول، زمستان 1364ش، ص 
.23

ک: رادمنش، عزت اهلل، تاریخ در قرآن، ص 141 - 167. مشهد، آستان قدس  ]13[. ر. 
رضوى، 1368ش.

]14[. انفال، 25.

]15[. شمس، 14.

]16[. نهج البالغه، ص 319.

]17[. تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج  البالغه، ص 39 - 40.

کهف، 32 - 44. ک:  ]18[. ر. 

کهف، 98.  .]19[
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مولف

بحاراألنــوار

در  او  اول است.  به مجلسی  تقی معروف  فرزند مولی محمد  عالمه مجلسی 
کالم، فقه، اصول، تاریخ، رجال  علوم مختلف اسالمی مانند تفسیر، حدیث، 

و درایه مسلط، در بسیاری از آنها صاحب نظر بوده است.
 عالمه پس از فوت مرحوم مال محمدباقر سبزواری در سال 1090 هجری به 
را در  این مسند خدمات بسیاری  یافت. و در  منصب شیخ االسالمی دست 

گون سیاسی و اجتماعی به ایران و تشیع نمود گونا مقوله های 
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ارزش و اعتبار

انگیزه نگارش

که  است.  شیعه  حدیثی  جوامع  ترین  گسترده  و  ترین  عمده  از  کتاب  این 
کاملی جمع نموده است. عالمه  کتب حدیث را با تبویب و نظم نسبتا  روایات 
کالم،  از منابع مختلف لغت، فقه، تفسیر،  ح روایات  مجلسی در تفسیر و شر

کرده است. تاریخ، اخالق و... استفاده 
که در  کتاب به جهت امکانات فراوانی   عالمه براى جمع آورى مطالب این 
کتاب را بدست  اختیار داشته، بهترین و معتبرترین نسخه هاى موجود از هر 

آورده است.
کتاب  این  در  تقطیع  و  کرده  عمل  دقیق  بسیار  مطالب  نقل  در  مجلسی   
رعایت  نقل مطالب دقیقا  و شیوه  نقل  امانت در  ندارد. همچنین  جایگاهی 
کتب و تألیفات معتبر  کتابخانه اى جامع از  شده است. در مجموع بحاراألنوار 

کنار هم چیده شده است. که مطالب آن با نظم منطقی در  شیعی است 
گردیده  کتاب مکررات نیز حذف شده و تنها آدرس موارد مشابه ذکر  در این 

است. 

کتب و مراجع  کتب روایی مشهور به دنبال  مرحوم مجلسی پس از آموختن 
دور افتاده رفت. این اصول به خاطر بی اعتنایی به آن ها و توجه زیاد بزرگان 
کسی  کتب اربعه و... مهجور مانده بودند و سال ها  کتب مشهور از قبیل  به 

گرفت. سراغ آن ها را نمی 
کتب به شهرها و  که اوضاع را چنین دید عده اى را براى یافتن این   عالمه 
گسیل داشت و با همت و پشتکار او مقدار زیادى  کشورهاى مختلف اسالمی 

کتب پیدا شد. از این 
آنها  ارزش  به  بردن  پی  و  مهم  منابع  این  مطالعه  از  پس  مجلسی  عالمه   
کتب نمود. به همین  نهایت سعی خویش را براى نسخه بردارى و تکثیر این 
کتب مختلف اسالمی  کنون نسخه هاى خطی فراوانی از  که هم ا جهت است 

از قرن 11 و 12 هجرى در دست است.
که مثال از سید  کرد به طورى  گردان خود را نیز تشویق می   عالمه شا
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کتاب  ها  ده  است  مجلسی  عالمه  مبرز  گردان  شا از  که  جزائرى  اهّلل  نعمت 
که به خط خویش آنها را استنساخ نموده است. موجود است 

کتاب ها  کتب یافت و آن تنوع فراوان عناوین   عالمه مشکل مهمی در این 
گاهی یافتن مطلب و موضوع دلخواه در  که  و تنوع موضوعات بود به طورى 

کننده می شد. کارى بسیار مشکل و خسته  آنها 
گرد غربت  که پس از چند سال یا چند دهه دوباره   از سویی بیم آن می رفت 
کتب بنشیند و زحمات عالمه و معاصرانش عقیم بماند و احتماال تمام  بر این 

گردد. کتب نابود  نسخه هاى این 
کمر همت بست تا »بحاراألنوار«  که عالمه مجلسی   به خاطر این مسائل بود 

گنجینه عظیم را براى همیشه جاودان سازد. را تألیف نماید و این میراث و 
 از طرفی عالمه همه چیز را در روایات و سنت نبوى و علوى می دید، لذا با 
گون علمی را سپرى نمود  گونا که در علوم مختلف قدم برداشت و راه هاى  آن 

دوباره به سراغ اهل بیت علیهم السالم و سخنان آنان آمد.
دانش  بر  جوانی  آغاز  در  »من  گوید:  می  چنین  بحار  مقدمه  در  خود  او   
آموزى در انواع علوم حریص بودم و مدتی از عمر خویش را در استفاده از این 
کردم، ولی پس از اندیشه در ثمرات این علوم و تأمل در علم  دانش ها سپرى 
روایات  و  از سرچشمه وحی  تنها  که زالل علم  براى آخرت دریافتم  سودمند 

اهل بیت علیهم السالم بدست می آید...«.
گون عصر خویش را خوانده و  گونا که علوم عقلی و نقلی   بدین سان عالمه 
کلمات  در هریك از آن ها استادى توانمند بود وجهه نظر خویش را معطوف به 
گهربار معصومین علیهم السالم نمود و تمام تالش خود را در حفظ و تعلیم و 

کرد. تعلم آن ها صرف 
نابودى  از خطر  را  ارزشمند  اقدام بی نظیر دهها هزار روایت  این  با   عالمه 

نجات داد. 

همکاران عالمه مجلسی

گردان  بسیاری   کار عظیمی  از همکاران  و شا عالمه مجلسی برای  اجرای  چنین  
کسانی   که  در برخی  منابع  شمار آنها را بالغ  بر هزار نفر دانسته اند و  گرفته   کمك  
چون  میرزا عبداهّلل  افندی ، میرمحمد صالح  حسینی ، مال ذوالفقار، مال محمد 
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آمنه خاتون   و  اهّلل جزایری   نعمت   بحرینی ،  نورالدین   بن   عبداهّلل   رضا، 
خواهرش  را جزو همکاران  وی  شمرده اند1

شیوه بیان مطالب

تاریخ  تألیف

یك  کلی  که هر موضوع  تقسیم شده  کتاب هاى متعدد  به  بحاراألنوار  کتاب 
کلی  کلی است و زیر مجموعه هر باب  کتاب نیز داراى ابواب  کتاب است. هر 
که  باب هاى جزئی قرار دارد. برخی ابواب جزئی نیز داراى فصل هایی است 
کتاب  زیر مجموعه آنها هستند. شیوه چینش مطالب در بحار بسیار متأثر از 

کافی است، البته تفاوت هایی هم در این بین دیده می شود.
مانند  کرده  ح  مطر بار  اولین  براى  را  کتب  و  ابواب  برخی  عالمه  جمله  از   

»کتاب السماء والعالم« و تاریخ انبیاء و ائمه اطهار علیهم السالم.
در  است.  آمده  موضوع  آن  با  مرتبط  قرآن  آیات  ابتدا  نیز  موضوع  هر  در   
که بیشتر استفاده  صورت لزوم، توضیح و تفسیرى هم براى آیات بیان شده 

عالمه از تفسیر »مجمع البیان« طبرسی و »مفاتیح الغیب« فخر رازى است.
کامل و   پس از آن روایات هر باب به تفصیل آمده است. روایات با ذکر سند 

مأخذ نقل ذکر شده است.
روایات تکرارى از یك یا چند منبع آدرس داده شده و اختالفات در سندها یا 

گون تذکر داده شده است. گونا کتب  متن روایات مشابه در 
 در بسیارى موارد عالمه مجلسی با عنوانی مانند »بیان« توضیحات و شرح هایی 
که  که بسیار از حیث مطالب و موضوعات متنوع است، به طورى  بر روایات زده 

جمع آورى این شرح ها و بیان ها خود چند جلد کتاب ارزشمند می شود.

کامال متفرق آماده شدند مثال  البته مجلدات بحار به ترتیب تألیف نگشت. بلکه 
در سال 1077 هجرى جلد دوم بحار تمام شد و پس از آن جلد پنجم و سپس 
گشت. جلد دهم در سال 1079 هجرى به اتمام رسید و پس از آن  یازدهم آماده 

کامل شده و جلد سوم نیز در سال 1080 به اتمام رسید. جلد نهم 
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کامل  که در سال 1103 هجرى   آخرین مجلد بحار نیز جلد چهاردهم آن بود 
گشت. )این ارقام مجلدات بر اساس ترتیب 25 جلدى عالمه است.(

تعداد و محتوای مجلدات بحار االنوار

فهرست بحار االنوار

بحاراألنوار توسط مؤلف در 25 جلد تنظیم شد. البته به جهت طوالنی شدن 
به 26 رسید.  بحار  رقم مجلدات  و  تقسیم شد  به 2 مجلد  این جلد  جلد 15 
که جلد 54 - 56  دارالکتب االسالمیه همین 26 جلد را در 110 جلد چاپ نموده 

کتاب می باشد. آن فهرست ها و آدرس هاى 
پایان  تا   15 جلد  دوم  قسمت  کنویس  پا فرصت  مجلسی  عالمه  متأسفانه 

کتاب را نیافته است. )به جز جلد 18 و 22(
از  که  العلماء  ریاض  صاحب  افندى،  عبداهّلل  میرزا  توسط  مجلدات  این   
کنویس شده است. به همین خاطر شیوه نگارش این  گردان عالمه بوده پا شا
خالی  ها  باب  عناوین  برخی  و  است  متفاوت  بسیار  کتاب  بقیه  با  مجلدات 
است و روایتی در آن ها دیده نمی شود. توضیحات و بیان هاى عالمه نیز در 

کاهش چشمگیرى دارد. کتاب  این قسمت از 

زیر  ح  شر به  آن  مجلدات  ترتیب  به  االنوار  بحار  در  شده  ح  مطر موضوعات 
می باشد: 

کتاب عقل و جهل، فضیلت  جلد اول: این جلد مشتمل بر 40 باب شامل 
استخراج  آنها  از  که  قواعدی  و  اخبار  حجیت  آنها،  طبقات  و  علما  و  علم 
کتاب و توفیق مصادر  می شود، نکوهش قیاس با مقدمه مفصل درباره مصادر 

ومطالب سودمند می باشد.
و  خداوند  صفات  و  توحید  کتاب  شامل  باب   31 بر  مشتمل  دوم:  جلد   

اسماء حسنای ذات الهی، توحید مفصل، رساله اهلیلجه.
کتاب عدل، مشیت، اراده، قضا، قدر،   جلد سوم:مشتمل بر 59 باب شامل 
هدایت، ضاللت، امتحان، طینت، میثاق، توبه علل احکام، مقدمات مرگ 

و موخرات آن.
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کتاب  کتاب احتجاجات ومناظرات در 83 باب و تمام   جلد چهارم: 
اما علی بن جعفر علیه السالم می باشد.

 جلد پنجم: احوال پیامبران و سرگذشت آنها در 82 باب است. 
کرم و جمعی  جلد ششم: این جلد مشتمل بر 72 باب، شامل احوال پیغمبر ا
از پدران آن حضرت، شرح حقیقت معجزه و چگونگی اعجاز قرآن، شرح حال 

ابوذر،سلمان، عمار، مقداد و برخی دیگر ازبزرگان.
و  امامت  شرایط  و  علیه السالم  ائمه  احواالت  مشترکات  در  هفتم:  جلد   
چگونگی والیت آنها و شئون غریبه و برتری آنها نسبت به پیغمبران سابق و 
ثواب دوستی آنها و فضیلت ذریه آن ذات مقدسه وپاره ای از مناظرات علماء 

در 150 باب.
که بعد از پیغمبر روی داد، سیرت خلفا و آنچه در   جلد هشتم: فتنه هایی 
غارتگری  نهروان،  افتاد، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ  اتفاق  آنها  روزگار 
معاویه از اطراف عراق ، احوال بعضی از اصحاب امیرالمومنین، شرح قسمتی 
از اشعار منسوب به آن حضرت و شرح برخی از نامه های آن وجود مقدس در 

62 باب.
 جلد نهم: احوال امیرالمومنین از والدت تا شهادت، سرگذشت ابوطالب پدر 
آن حضرت و ایمان او و گروهی از اصحاب امیرالمومنین و روایات وارده در امامت 

گانه در 128 باب. امامان دوازده 
 جلد دهم: احوال حضرت فاطمه علیها السالم و امام حسن علیه السالم و 

کربال در 50 باب. امام حسین علیه السالم، خروج مختار وخونخواهی از قتله 
 جلد یازدهم: احوال ائمه چهارگانه بعد از امام حسین یعنی امام زین العابدین 
علیه السالم، امام محمد باقر علیه السالم، امام جعفر صادق علیه السالم، امام 

کاظم علیه السالم و جماعتی از اصحاب و فرزندان آنها در 46 باب. موسی 
رضا  امام  یعنی  منتظر  امام  از  قبل  امام  چهار  حال  شرح  دوازدهم:  جلد   
امام  علیه السالم،  النقی  علی  امام  علیه السالم،  تقی  محمد  امام  علیه السالم، 

حسن عسگری علیه السالم. شرح حال بعضی از اصحاب آنها در 39 باب.
 جلد سیزدهم: احوال حجت منتظر عجل اهّلل تعالی فرجه در 36 باب. 

جلد چهاردهم: آسمان و جهان )سماء و عالم( پیدایش آنها، اجزاء آنها مانند 
فلکیات، فرشتگان، جن، انسان،حیوان، عناصر، صید. طریق کشتار حیوانات، 
الرضا در210  کتاب طب  و  النبی  کتاب طب  و تمام  و آشامیدنی ها  خوردنی ها 

باب.
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صفات  و  آن  شرط  و  ایمان  بخش:  سه  در  کفر  و  ایمان  پانزدهم:  جلد   
مومنین و فضل آنها و فضل شیعه و اوصاف آنها. دوم: اخالق حسنه و آنچه 
که  کفر وشعب آن و اخالق رزیله  موجب نجات آدم از مهالک دنیاست. سوم: 

جمعا در 108 باب آورده شده است.
جلد شانزدهم: در آداب و سنن، زینتها و تجمالت، نظافت، سرمه کشیدن، 
کبیره در  گناهان  استعمال عطریات، شب زنده داری، خواب، سفر، منهیات و 

131 باب.
 جلد هفدهم: مواعظ وحکم در باب 73 باب. 

است.  باب  شش  بر  مشتمل  که  طهارت  بخش:  دو  در  هجدهم:  جلد 
العلة«  »ازاحة  رساله  بعالوه  باب  یک  و  شصت  و  صد  در  صالة  دوم:  بخش  و 

شازان بن جبرئیل قمی.
جلد نوزدهم: نیز در دو بخش: فضایل قرآن و آداب آن وثواب و اعجاز آن. 
همچنین تمام تفسیر نعمانی در 130 باب. بخش دوم: درباره ذکر وانواع آن 
و آداب دعا و شروط آن، حرزها، دعا برای دردها، صحیفه ادریس و غیره در 

131 باب.
جلد بیستم: زکات، خمس، صدقه، نماز، اعتکاف، اعمال سال در 122 باب. 

جلد بیست و یکم: حج، عمره، احوال شهر مدینه و غیره در 84 باب. 
جلد بیست و دوم: زیارتهایی که از ائمه معصومین نقل شده است در 64 باب. 

جلد بیست و سوم: عقود و ایقاعات در 130 باب. 
کتاب دیات در 48 باب.  جلد بیست و چهارم: احکام شرعی تا 

الدین رازی ،  جلد بیست و پنجم: اجازات و تمام فهرست شیخ منتخب 
اجازات  کتاب  اوایل  شیرازی،  علیخان  سید  العصر«  »سالفة  کتاب  منتخب 
اجازه شهید  و  زهره«  »بنی  برای  کبیره عالمه حلی  اجازه  بن طاووس،  سید 

اول و دوم و غیره آن.

 

کتاب آمده است.  پیرامون منابع نقل عالمه در بحار، توضیحاتی در مقدمه 
کتاب را به عنوان مصادر بحار آورده و  ایشان در فصل اول از مقدمه نام 375 

کلماتی چون »و غیره« و »و سایر آثاره« اشاره نموده است. به آثارى دیگر با 

 منابع بحاراألنوار
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کتب  گسترده اند و شامل   این منابع از حیث تنوع موضوعات بسیار 
لغت  و  فلسفه  کالم،  تاریخ،  انساب،  تفسیر، رجال،  اصول،  فقه،  حدیث، 

می شوند.
نکرده  نقل  فراوانی  مطالب  ها  آن  از  عالمه  اربعه  کتب  اشتهار  خاطر  به   
که بیش از 3500 مورد به آن استناد شده، و اال مثال از من  کافی  است. )به جز 

کمتر از یکصد مورد نقل دارد.( الیحضره الفقیه 
کامال شیعی است.  کتب  کتاب »شهاب األخبار« بقیه   در بین منابع، به جز 
)عالمه قاضی نعمان بن محمد صاحب دعائم اإلسالم را هم شیعه می داند.(
کتب اهل سنت به جهت تأیید یا توضیح   بیشترین ذکر عالمه مجلسی از 

روایات است یا براى رد روایات عامه.
ایشان  نیست.  یکسان  مختلف  منابع  از  مجلسی  عالمه  استفاده  میزان   
کتب در  که این  کرده  براى حدود 80 منبع از مصادر بحار اسم رمز مشخص 
کتب مانند طب الرضا علیه السالم،  حقیقت منابع اصلی بحار هستند. بعضی 
منتجب  شیخ  فهرست  السالم،  علیه  جعفر  بن  علی  مسائل  مفضل،  توحید 

کامل در متن بحار آمده اند. کتاب أهلیلجه به طور  الدین و 
کرده و در بیشتر  کم استفاده  کتب بسیار   عالمه به جز این منابع از دیگر 

ح روایات استفاده نموده است. کتب را در توضیح و شر موارد، آن 
کتاب اصال استفاده نکرده مانند  عالمه از برخی منابع ذکر شده در ابتداى 
کتاب هاى »جمل العلم والعمل« و »المقنع« سید مرتضی و »منتقی الجمان« 
و بسیارى از آثار ابن طاووس )شاید عالمه قصد استفاده از آن ها را داشته اما 
ح بر مجلدات آن، موفق به  به جهت مشکالت و موانع اتمام بحار و اتمام شر

کار نشده است.( این 

اعتبار منابع

عالمه مجلسی با دقت و وسواس بسیار به اعتبار و عدم اعتبار منابع خویش 
می نگریست. او در فصل دوم از مقدمه بحار بحثی مفصل در اعتبار منابع و 

که: کتب آورده است. از جمله این  نسخه هاى 
کتب انتسابشان به مؤلفین بسیار مشهور است به طورى   بسیارى از این 
کتب  برخی  است.  ندیده  ها  آن  اعتبار  پیرامون  بحث  به  نیازى  عالمه  که 
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کرده اند چون روایاتشان  که اسناد روایات را حذف  چون احتجاج و غررالحکم 
کتب بوده معتبر دانسته شده اند. مطابق دیگر 

را  سنی  و  شیعه  روایات  که  الخواطر  تنبیه  و  الآللی  عوالی  مانند  کتبی  از 
کتاب  کتب همچون  کم استفاده شده. روایات برخی  کرده اند بسیار  مخلوط 
نقل  منابع  آن  از  آمده  عینا  مشهورتر  منابع  در  چون  شوشترى  نوراهّلل  قاضی 

شده است.
کم نقل  کتاب هاى مصباح الشریعه و دیوان امام علی علیه السالم بسیار   از 
کم  علیه السالم  معصوم  کالم  به  ها  آن  شباهت  و  ندارند  سند  که  چرا  شده، 

است.
 عالمه صحیح ترین و معتبرترین نسخه ها را در حد امکان به دست آورده، 
بنابر این شهادت به صحت و اعتبار مصادر مورد استفاده اش در بحار داده 
که عالمه  کتب نیست چنان  است. البته این به معنی قبول تمام روایات آن 

گاهی در »بیان« هاى خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد. نیز 

شرح و مستدرك کتاب

ترجمه

تألیف بحار  ایشان در ضمن  از سخنان عالمه روشن می شود.  که   آن چنان 
همچنین  است.  داشته  بحار  بر  جامع  و  بدیع  شرحی  نوشتن  به  تصمیم 
که  کم است و روشن است  قسمت »بیان« عالمه در 13 مجلد از بحار بسیار 

عالمه فرصت نوشتن آن ها را پیدا نکرده است.
که در بحار نیاورده و بنا داشته آن ها   مجلسی روایاتی نیز در دست داشته 
به عنوان  کتابی مستقل  در  آورد  که بدست می  روایات جدیدى  با  را همراه 

که متأسفانه اجل به او مهلت نداد. »مستدرك البحار« جمع نماید 

ترجمه هاى زیادى از بحار موجود است از جمله: 
سلطان  شاهزاده  براى  هندوستان  علماى  از  یکی  توسط  اى  ترجمه   .1

محمد بلند اختر
آقا نجفی  تقی  از حاج شیخ محمد  الیقین«  نام »عین  با  ترجمه اى   .2 
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اصفهانی، متوفاى 1332 هجرى
 3. »کشف األسرار« از سید اسماعیل موسوى زنجانی

که ترجمه و تلخیص بحار است. از سید علی نقی فیض   4. »بنادر البحار«، 
االسالم متوفاى 1406 هجرى. )مترجم نهج البالغه و صحیفه سجادیه(

 5. ترجمه برخی قسمت هاى بحار مانند توحید مفضل توسط خود عالمه
کنده است.  تذکر: برخی از این ترجمه ها از یك یا چند مجلد بحار به صورت پرا

مهم ترین اثر

دیگر  فعالیت ها

چاپ

کتاب  کنون تألیف شده،  که پیرامون بحاراألنوار تا مهم ترین و معروفترین اثرى 
کبیر حاج شیخ عباس قمی  که توسط محدث  ارزشمند سفینة البحار است 

)متوفاى 1359 هجرى( تدوین شده است

شامل  که  گرفته  صورت  دیگرى  فراوان  اقدامات  ارزشمند  اثر  این  پیرامون 
و به شکل  گون  گونا فراوان، تلخیص هاى متنوع، معجم هاى  ترجمه هاى 
آنها  نام  ذکر  از  اختصار  جهت  به  که  هستند  مستدرکاتی  و  مختلف  هاى 

خوددارى می کنیم.

بار در 25 جلد رحلی منتشر شد. این چاپ سنگی  اولین  کتاب بحاراألنوار   .1 
معروف به کمپانی است.

کتاب توسط دارالکتب اإلسالمیه در 110 جلد تهیه شده   2. چاپ دیگر این 
است. از این چاپ به دفعات مکرر افست شده و چاپ موجود در بازار همین 

نسخه است.
در یك چاپ از مؤسسه آل البیت علیهم السالم که افست همان چاپ اسالمیه 
شده،  منتقل  کتاب  آخر  به  بوده   56 - جلد 54  که  بحار  هاى  فهرست  است. 

بنابراین شماره مجلدات از 54 به بعد با چاپ اسالمیه متفاوت شده است
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  دائرة المعارف بزرگ اسالمی، مدخل “بحاراالنوار” از مهدی  مطیع .1 

کامپیوتری علوم اسالمی، نرم افزار معجم موضوعی بحار االنوار ]لوح فشرده[،  مرکز تحقیقات 
کتاب “بحاراالنوار کتابشناسی، معرفی  “بخش 

 گلشن ابرار، زندگی نامه عالمه مجلسی از حسن ابراهیم زاده)ج 1، ص 249(در دسترس در 
اندیشه قم، بازیابی:25 آبان 1392

عالمه مجلسی 
 دائرة المعارف بزرگ اسالمی، مدخل “بحاراالنوار” از مهدی  مطیع  در دسترس در سایت تبیان، 

بازیابی:25 آبان 1392
پایگاه اطالع رسانی عالمه محمد باقر مجلسی 

پی نوشت

منابع
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که در تاریخ ایران از جایگاه واالیی برخوردار است،  از جمله رویدادهای مهمی 
یعنی  خالفت،  مرکز  در  ایشان  استقرار  و  ایران  به  السالم  علیه  رضا  امام  سفر 
اصرارهای  با  سفر  این  چند  هر  است.  والیتعهدی  جایگاه  در  مرو)خراسان(  
مأمون، خلیفه وقت عباسی، صورت پذیرفت؛ اما در عمل دارای آثار و پیامدهای 

درخشانی است.
 حضرت علی بن موسی، ملقب به رضا، در سال ۱۴۸ هجرى قمرى ۱۱ ذیقعده 
در مدینه به دنیا آمد.1پدر آن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السالم  و نام 
رسد  می  نظر  به   2. اند  کرده  ذکر  البنین  ام  و  ُتْکَتْم  و  سمانه  نجمه،  را  مادرش 
بعد از والدت امام رضا علیه السالم  طاهره نامیده شده است .3امام رضا  علیه 
کاظم علیه السالم، در ۳۵ سالگی عهده دار مسئولیت  السالم بعد از شهادت امام 

امامت و حفظ مبانی اسالمی و رهبرى شیعیان شد.

مـــــقـــدمـــــــه

شرح سفر امام رضا )ع(
از مدینه به مرو

علی جلیلی



تاریخ

147

بخش  سه  به  را  آن  می توان  که  بود  سال   ۲۰ حدود  هشتم  امام  امامت  مدت 
دوره  با  همزمان  که  حضرت  آن  امامت  اول  سال   ۱۰ کرد:  تقسیم  گانه  جدا
که مقارن با خالفت امین، فرزند هارون  زمامدارى هارون بود. ۵ سال بعد از آن 
بر  او  تسلط  و  مأمون  خالفت  با  مصادف  که  بزرگوار  آن  امامت  آخر  سال   ۵ بود. 

قلمرو اسالمی آن روز بود.4
مسئولیت  مقتضاى  به  دوره،  سه  این  از  یک  هر  در  السالم  علیه  رضا  امام   
که به نام اسالم بر مردم  خطیر امامت، با اوضاع و احوال پیچیده خالفت آن روز 
که از جهات مختلف در زندگی  حکومت می شد و با وجود نابسامانی هاى زیادى 
اجتماعی مردم وجود داشت، وظایف متناسب خود را در راه خدمت به اسالم 

انجام می داد

و  محمد  آل  من  الرضا  شعار  از  استفاده  سوء  با  عباسیان  دانیم  می  که  چنان 
قدرت  به  از  پس  و  کردند  قبضه  را  قدرت  علویان  به  نسبت  ایرانیان  محبت 
گرفتند و بسیاری از آنان را از جمله محمد نفس زکیه5،  رسیدن به علویان سخت 
علیهما  کاظم  موسی  امام  و  صادق7  جعفر  امام  و   6 فخ  شهید  علی  بن  حسین 
که این سیاست عباسیان  کرد  تاریخ ثابت  السالم8را به شهادت رساندند؛ ولی 
السالم  اهل بیت عصمت علیه  به  از پیش  . مردم بیش  با شکست مواجه شد 
گرایش حتی در میان خانواده خلفا و درباریان نیز رسوخ  کردند و این  گرایش پیدا 
عباسی،  زن  بزرگترین  و  منصور  نوه  و  رشید  همسر  زبیده،  گویند:  چنانکه  کرد. 
که طالقش  یافت، سوگند خورد  گاهی  آ آن  از  الرشید  شیعه شد و چون هارون 
به  را  السالم  علیه  کاظم  امام  مطهر  جسد  وقتی  که  است  روایت  شده   .9 دهد 
را اعالم  جمع پاسبانان حکومت آوردند و با سخنان زشت  خبر مرگ آن بزرگوار 
کردند، سلیمان، پسر منصور دوانیقی، فرزندان و غالمانش را فرمان داد جلوى 
کتبًا  کرد و قضیه را  کار را بگیرند. او، خود، با پاى برهنه در پی جنازه حرکت  این 
کردى،  گفت: اى عمو، صله رحم  به اطالع هارون الرشید رساند. هارون در پاسخ 
کار را به  خداوند به تو پاداش نیک دهد؛ به خدا سوگند، سندى بن شاهک این 

اهداف و انگیزه های مأمون از پیشنهاد والیت 
عهدی و دعوت از  امام رضا  )ع( به خراسان 
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کارها به خاطر هراس از شورش علویان  دستور ما انجام نداده است.10همه این 
عباسی  دولت  برگزیدگان  از  نیز  ابی جعفر  بن  سلیمان  اینکه  چه  یافت.  سامان 
بود. مؤید این سخن اظهارات هارون در پاسخ به یحیی بن خالد برمکی است. 
کرد و مقدمات شهادت  کاظم علیه السالم سعایت  باره امام  یحیی نخست در 
گفت:  باره امام رضا علیه السالم به هارون  آنگاه در  آورد11؛  را فراهم  آن حضرت 
پس از موسی بن جعفر پسرش جاى او نشسته، ادعاى امامت می کند. هارون، 
آنچه  گفت:  به یحیی  بیم داشت،  السالم  علیه  بن  جعفر  از عواقب قتل موسی 
کافی نیست؟ می خواهی یکباره شمشیر بردارم و همه علویان  کردیم  با پدرش 
آشکارا  آمده،  بدست  فرصت   از  استفاده  با  السالم  علیه  رضا  امام  بکشم؟12  را 
را  نفر  پنج  السالم،  علیه  امام صادق  که می دانیم  در حالی  کرده؛  امامت  اظهار 
گزند دشمنان در امان ماند13. بدین ترتیب  وصی خود خواند تا وصی برگزیده از 
یا در  که عباسیان طی ۱۵ سال آغازین امامت امام رضا علیه السالم  گفت  باید 
و  امین  برادر،  یا به منازعات داخلی بین دو  و  از علویان به سر می بردند  هراس 
که در زمان پدرش از طرف وى والی خراسان بود،   مامون، مشغول بودند. مأمون 
سرانجام، پنج روز پیش از پایان محرم سال ۱۹۸ ق، امین را از خالفت  خلع و به 
کرد. در این دوره حکومتهاى  قتل رساند14و مرکز خالفت را از بغداد به مرو منتقل 
گرفتند و قیام ابوالسرایا در  مستقلی چون ادارسه  و اغالبه  در شمال آفریقا  پاى 
السالم  علیه  علی  بن  حسن  بن  حسن  بن  ابراهیم  بن  محمد  دستور  به  عراق  
شرکت  نفر  بیست هزار  از  بیش  قیام  این  در  داد.15  روى  طباطبا  ابن  به  معروف 
داشتند و شهرهاى زیادى به تصرف قیام کنندگان درآمد. در سال ۱۹۹ هجرى، 
کشته شد. در اینجا الزم است نام برخی از  ابوالسرایا به دست نظامیان مامون 
که در این قیام شیعی به تصرف در آمده است را نام ببریم تا  والیان شهرهایی 

نفوذ شیعیان در آن زمان و وخامت پیش آمده را بیشتر نشان دهیم. 

کرد و زید  بصره : ابوالسرایا زید بن موسی بن جعفر را به فرماندهی بصره منصوب 
کرد و آنان و هوادارانشان را از شهر بیرون راند و  در آن شهر برضد عباسیان قیام 

کشید و به همین سبب زید النار ملقب شد.16  خانه هایشان را به آتش 

یمن : ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السالم : در سال ۲۰۰ هـ.ق در یمن قیام 
کرد. وی پس از تسلط بر یمن، طرفداران  گرد خود جمع  گروه های زیادی را  کرد و 
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کرد.17 کشت و اموالشان را ضبط  گروهی از آنان را  کرد و  عباسی را تار و مار 

که از سوی ابو السرایا به حکومت مکه  مکه : حسین بن حسن افطس علوی   
یمن   و  بر حجاز  و  کرد   قیام  این شهر  ۲۰۰ هـ.ق در  بود، در سال  منصوب شده 
از  پس  عراق  جبهه  در  خود  یاران  شکست  شنیدن  با  کرد،  پیدا  کامل  سیطره 
کشته شدن ابوالسرایا ، در ششم ربیع الثانی ۲۰۰ هـ.ق  به محمد بن جعفر صادق 
کرد.18 مأمون،  کاظم علیه السالم پیوست و با او بیعت  علیه السالم ، برادر امام 
سپاهی را به فرماندهی عیسی بن زید جلودی برای سرکوب این قیام  به حجاز 
جعفر  بن  محمد  به  نامه  امان  دادن  با  را  قیام  این  توانست  جلودی  و  فرستاد 
کند و  کرد تا خودش را از خالفت عزل  کند و محمد بن جعفر را مجبور  سرکوب 
کند.19حتی اوضاع عباسیان وخیم تر از این هم بود، چرا  به خالفت مأمون اقرار 
کرده  که تشیع حتی به درون دستگاه خالفت مأمون همانند دوره پدرش نفوذ 
گسترده بود ؛ زیرا بنابر مشهور، فضل  بود و ریشه های خود را تا اعماق دربار وی 
بن سهل )ذوالریاستین ( و طاهر بن حسین )ذوالیمینین( و دیگر افراد خاندان 
جمله  از  نیز  داشتند،  استیال  خالفت  نظامی  و  سیاسی  امور  برتمام  که  طاهر، 

شیعیان یا عالقه مندان و پشتیبانان آنان بودند .20
اندک مدتی  که در  قیامها و حکومتهاى مستقلی  و  تزلزل شخصیت مأمون   
امیه  زید بن علی در زمان بنی  از قیام  بویژه پس  گرفته بود،  و همچنین  جان 
که در آنجا بسیاری از مردم به وی پیوستند،  و آمدن یحیی بن زید به خراسان 
پس از آن مردم این سرزمین عالقه خاصی به علویان نشان می دادند و روز به 
کرد،  او را بر آن داشت تا به همان سیاست  روز طرفداران آنان افزایش پیدا می 
که با شعارهایی به نفع علویان حکومت عباسی را از آن خود  پیشین عباسیان، 
حتمی  سقوط  از  زیرکانه  تدبیرى  با  را  عباسی  رژیم  و  جوید  تمسک  ساختند، 

نجات بخشد.
کنندگان و رهبران آنها   بیشتر حکومت هاى به استقالل رسیده و عموم قیام 
از خاندان پیامبر بودند. چنانکه در قیام ابوالسرایا دو تن از برادران امام رضا علیه 
که پس از شهادت  گرفته بودند . مامون،  السالم والیت  یمن و اهواز را به دست 
گاهی داشت،  کاظم علیه السالم از امامت علی بن موسی الرضا علیه السالم آ امام 

وى را ولیعهد خود ساخت تا آتش انقالبها و شورشهاى شیعی را فرو نشاند.
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گرفتن مامون براى والیتعهدى   احمد شبلی می گوید: … چه بسا انگیزه بیعت 
که می خواست  به آمال اهل خراسان پاسخ بدهد؛  امام رضا علیه السالم آن بود 

زیرا آنان به اوالد علی علیه السالم تمایل بیشترى داشتند21.
 

عالمه جعفر مرتضی عاملی می گوید:

که از سوى علویان   در ارزیابی شورشهاى ضد عباسی به این نکته پی می بریم 
خطرى جدى آنان را تهدید می کرد؛ زیرا این شورشها در مناطق بسیار حساسی 
و  قوى  استدالل  از  که  بود  افرادى  دست  در  نیز  رهبریشان  و  برمی خاست 
شایستگی غیر قابل انکارى برخوردار بودند و بدان لحاظ هرگز با عباسیان قابل 

مقایسه نبودند .
سرعت  به  را  دعوتشان  و  می کردند  تایید  را  شورشها  این  رهبران  مردم  اینکه   
پاسخ می گفتند، خود دلیلی بود بر میزان درک طبقات مختلف ملت از خالفت 
با مردم و  رفتارشان  اثر استبداد، ظلم و  بر  که  نیز شدت خشمشان  و  عباسیان 
کس دیگرى  بویژه با علویان برانگیخته شده بود.  در این میان، مامون بیش از هر 
کند و به  گر امام رضا علیه السالم  بخواهد از آن فرصت استفاده  که ا می دانست 
فاجعه اى  چه  بپردازد،  جارى  حکومت  ضد  بر  خویش  نفوذ  و  موقعیت  تحکیم 
دست  به  باید  مأمون  آمده،  پیش  موقعیت  به  توجه  با   . است22  انتظارش  در 
علویان،  شورشهاى  نشاندن  فرو  یابد.  رهایی  کت  هال ورطه  از  تا  می زد  کارى 
مشروعیت بخشیدن به حکومت عباسی، از میان بردن محبوبیت علویان، جلب 
ایرانیان،  تایید  اعتماد و مهر عرب، خشنود ساختن عباسیان، مستمر ساختن 
کشته است و از میان  که برادر خود را  تقویت حسن اطمینان مردم به خلیفه اى 
که مامون را در اندیشه نیرنگ فرو  بردن خطر قیام رضوى بخشی از حقایقی بود 
که براى خالفت امام رضا علیه السالم از مردم بیعت  بگیرد، تا  برد چنان اندیشید 
امام را خلیفه مسلمانان و امیر بنی هاشم، اعم از عباسیان و طالبیان، قرار دهد. 
و  اصرار مامون  کرد.  با پیشنهاد مامون مخالفت  السالم  امام رضا علیه  حضرت 
خوددارى امام دو ماه به طول انجامید.23سرانجام خلیفه به حضرت رضا علیه 
گونه ناخوشایندى با من برخورد می کنی،  السالم چنین پیام داد  تو همیشه به 
گر ولیعهدى را  که تو را از سطوت خود ایمنی بخشیدم. به خدا سوگند، ا در حالی 
گر باز همچنان  که آن را بپذیرى، ا کرد  گر نه مجبورت خواهم  که هیچ، و  پذیرفتی 
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که پیشنهاد خالفت هرگز  گفته پیداست  گردنت را خواهم زد24. نا  امتناع بورزى، 
که براى به دست آوردن خالفت  برادرش را  جدی نبود، چگونه ممکن بود مامون، 
کند؟این  گذار  از میان برد و عباسیان را از خود رنجاند، آن را به امام علیه السالم وا
طرح  این  از  پس  بود؛  السالم  علیه  رضا  امام  والیتعهدى  مسأله  مقدمه  برنامه، 
هوشمندانه مأمون با فرستادن چند نامه و پیک از امام رضا علیه السالم به شهر 

کرد.25 مرو دعوت 
که نشان  گذاری خالفت و والیتعهدی احتمااًل این بوده   انگیزه دیگر مأمون در وا
بدهد ائمه علیهم السالم هم به دنبال کسب ریاست و خالفت هستند؛ چون مردم 
که امام علیه السالم با اصرار و فشار مأمون، والیتعهدی  کوچه و بازار خبر نداشتند 
را پذیرفته است؛ اّما امام علیه السالم با توّجه به اینکه از نیت واقعی مأمون خبر 
که هرگز در هیچ یک از امور سیاست حکومت دخالت نداشته  کرد  داشت ، شرط 
باشد .26 مسئله مهم دیگر نقش وزیر مأمون )فضل بن سهل( در تحمیل مسئله 

دعوت از امام علیه السالم برای آمدن به خراسان بسیار پر رنگ بوده است.27

جغرافیای تاریخی و سیاسی و اجتماعی سفرنامه رضوی

گرفته، جغرافیای تاریخی، سیاسی و  آنچه در این مقاله مورد بررسی و دقت قرار 
که حضرت رضا علیه السالم به دستور مأمون از آن جا  اجتماعی شهرهایی است 
کرده و یا در آن جا توقف داشته است. مبدأ این خط سیر مدینه و مقصد  عبور 
کید داشت حضرت رضا را از آن عبور دهد یکی  که مامون تا آن مرو بود. مسیری 
از راه های متداول آن زمان به شمار می رفت و آن از مدینه به بصره و از طریق 
کویر و بیابان میان ایالت های فارس  سوق االهواز )اهواز( به فارس و سپس از راه 

و خراسان می گذشت و به مرو ختم می شد. 
کوفه و مدینه االسالم  که در آن زمان متداول بود از مدینه به سمت  راه دیگری 
)بغداد( می رفت و سپس از آن جا به سمت ری، قم و خراسان و باالخره به مرو 
با  ) مرو(  انتها  تا  از نیشابور  و  نقره  تا معدن  ابتدا  این مسیر در  منتهی می شد. 
مسیر اول مشترک است. ولی در نقد مسیر دوم می توان به این مطلب اشاره 
کوفه و قم مرکز تجمع  از این سه شهر  کوفه، بغداد و قم؛  از سه شهر  کرد: عبور 
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این دو  از  السالم  امام رضا  علیه  و عبور  بود  آغاز قرن سوم اسالمی  شیعیان در 
آنان  احتمالی  شورش  و  نواحی  این  شیعیان  قدرتمندی  به  توانست  می  شهر 
که از والیت  بیانجامد. و شهر سوم یعنی بغداد و مرکز تجمع و قدرت عباسیان 
عهدی امام رضا  علیه السالم خشمگین بودند و آن را انتقال قدرت از آل عباس 
و  این مسیر  در هر دو صورت  کردند، پس  قلمداد می  السالم  علیه  علی   آل  به 
انتخاب آن به زیان مامون بوده است، بنابراین،  دالیل عقلی و منطقی عالوه 
که  رو مسیری  این  از  اول مرتبت است.  بر مسیر  تاریخی  و مستندات  بر دالیل 
از  کرده بود  از مدینه به مرو انتخاب  انتقال امام رضا  علیه السالم  مامون برای 
و  بسیار حساب شده  و مذهبی  اجتماعی، سیاسی  دیدگاه جغرافیای طبیعی، 
زیرکانه بود. سفر امام رضا  علیه السالم از مدینه تا مرو را در ۵ بخش زیر می توان 

کرد: دسته بندی 
 ۱- از مدینه تا بصره؛ ۲- از بصره تا فارس؛ ۳- از فارس تا یزد؛ ۴- از یزد تا خراسان؛

۵- امام  علیه السالم در خراسان

۱- ازمدینه تا بصره

ک و یاسر خادم به همراه  دو تن از ماموران مامون به نام های رجاء بن ابی ضحا
ابی  بن  رجاء  بودند.  وی  حکومت  مقر  به  مدینه  از  امام  انتقال  مامور  ای  نامه 
تسلیم  حضرت  به  را  مامون  نامه  و  رفتند  امام  منزل  به  یاسرخادم  و  ک  ضحا
و  خواند  را  نامه  کراهت  با  و  نگفت  سخنی  مامون  فرستادگان  با  امام  کردند.28 
گام قبل از آغاز  به ناچار پیشنهاد مامون را پذیرفت و آماده سفر شد و در اولین 
که ماهیت پذیرش والیت عهدی  سفر به سوی مرو، امام دست به اقداماتی زد 
را آشکار ساخت .  امام رضا علیه السالم با دست زدن به اقداماتی نظیر وداع با 
و  تعیین جانشین  29؛   بود  گریستن  با  که همراه  کرم )ص(،  ا مرقد مطهر رسول 
گفت  که به آنان  اعالم امامت امام جواد علیه السالم30 و وداع با خانواده خویش 
والیت  که  دادند  نشان  کار  این  با   ، بگریند  وی  برای  و  آیند  گرد  ایشان  اطراف 
عهدی ظاهری آراسته و مجلل بر چهره تبعید و نفی بلد است.31 منابع اولیه و 
سایر تواریخ معتبر آغاز حرکت امام رضا  علیه السالم را از مدینه به سوی بصره 
کرده اند.32 با این وجود برخی از منابع به خصوص تذکره های متاخر می  ذکر 
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نیز  ابتدا به مکه رفته و در این سفر امام جواد  علیه السالم   ، نویسند: حضرت 
کرده و سپس از مکه  همراه ایشان بوده است، امام علیه السالم با خانه خدا وداع 
گزارش منابع مختلف درباره سفر امام رضا  علیه السالم از  به سفر ادامه داده اند. 

مدینه به مکه سپس به بصره متناقض و نامشخص است. 
برخی امام جواد را همراه پدر بزرگوارشان علیهما السالم در مکه دیده اند، برخی 
نامه ای از امام رضا در مکه دریافت داشته برای امام جواد  علیه السالم به مدینه 
برده اند، این گونه اقوال از نامشخص و متناقص بودن سفر امام رضا  علیه السالم 

به مکه حکایت دارد.
 عالوه بر این، اوضاع مکه در آن زمان چندان آرام نبود. بنابراین،  سفر امام رضا  
علیه السالم به مکه… به لحاظ سیاسی مغایر سیاست مامون و دستور وی به 

فرستادگانش است . 
به همین دلیل نمی توان سفر امام رضا  علیه السالم از مدینه به مکه و سپس به 
مرو را داری حجت های آشکار تاریخی دانست و به احتمال زیاد باید بر این باور 
که در سفر از مدینه به مرو امام رضا  علیه السالم به مکه سفر نکرده اند.33 اما  بود 
که از قدیم طرفدار  که امام را به سمت شهری داشتند می بردند  باید متذکر شد  
عثمان بودند )بصره( و از اینجا ماهیت دعوت مأمون و از اینکه این راه را انتخاب 
بیابانهای  از  گذر  از  پس  مأمون  مأموران  و  امام  و  شود  می  مشخص  ما  بر  کرده 
که در۶ منزلی بصره  کتاب(  عربستان خود را به نباج می رسانند و در نباج )بروزن 
کنند و پس از استقبال شیعیان آن منطقه عازم بصره می شوند. است توقف می 

 
۲-    ازبصره تا فارس

۲-۱- ازبصره تا سوق األهواز :
از  از بغداد به واسط و  تا خوزستان دو راه وجود دارد، یکی  از دیار عرب) عراق( 
کوتاهترین راه و فاصله  که  واسط به خوزستان و راه دیگر از بصره به خوزستان 

میان ایران و عراق آن روز محسوب می شد.
همچون  جغرافیدانانی  های  نوشته  اساس  بر  زمان  آن  در  اهواز  بصره-  راه   
جیهانی، اصطخری و ابن حوقل ۹ منزل و سی و شش فرسنگ بود،  به ترتیب: 
و  آسک؛  ؛  دایرا  قریه  دورق؛  مزدویه؛  خان  باستیان؛  مهدی؛  حصن  بیان؛  ابله؛ 
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اثری  امروزین  های  نقشه  در  مسیر  این  منازل  قدیم  نامهای  از  ولی  ارجان.34 
کرد. امام  نمانده است از این رو به سختی می توان مسیر حرکت امام را مشخص 
کرد ولی از جزئیات مسیر حرکت امام و  رضا  علیه السالماز بصره به اهواز حرکت 
گزارشی ارائه نکرده اند.  که حضرت در آن توقف فرمود منابع هیچ  گاههایی  منزل 
با ورود امام رضا  علیه السالم به اهواز، امام  علیه السالم مریض می شود. منابع 
گرم و مرطوب این شهر بیان می  دلیل بیماری امام  علیه السالم را هوای بسیار 
کنند، امام  علیه السالم در زمان بیماری طبیبی خواسته برایش فراهم می کنند. 
با  همراه  را  گیاهی  وی  از  السالم  علیه  امام   حضرت،  بالین  به  طبیب  آمدن  با 
گوید هر دو  کند با توجه به اینکه فصل نیشکر نبوده طبیب می  نیشکر طلب می 

یافت نمی شود چون نیشکر زمستان درو می شود. 
گوید بگردید هر دو یافت می شود پس از  قدری گشتن و با راهنمایی  ولی امام می 

خود امام  علیه السالم هر دو را می یابند .35
ترسیم  و دزفول  به شوشتر  زرد رنگ  اهواز دو خط  از  آید  برمی  از نقشه  چنانکه 
که بیانگر مسیراحتمالی امام  علیه السالم است . سه بقعه به نام امام رضا   شده 
علیه السالم در شوشتر، دو بقعه به نام شاخراسون) شاه خراسان( در دزفول و 
که بایستی با نظری  شوشتر و دو بقعه دیگر به نام های امام ضامن وجود دارد 

نقادانه به آن نگریست. 
که تعدادشان قریب به ده بنا می رسد  این بناها  یادبود امام رضا  علیه السالم( 
اما به  ایندو شهر قوت می بخشند،  را در  امام رضا  گذر  کثرت،  از حیث  گر چه  ا

لحاظ اعتبار، متزلزل و مبهم هستند. 
که عوام  که  دو تای آن در شوشتر و یکی از آنها در دزفول  سه بقعه امام رضا دیمی  

آن را محل توقف حضرت رضا می دانند وجود دارد.36
عالوه بر بقاع امام رضا دیمی بقعه ای بنام بقعه شاخراسون ) شاه خراسان (یکی 
که باتوجه به برخی نوشته ها خالی از  در دزفول و دیگری در شوشتر وجود دارد 

شک نیست37.
با  کنند. همچنین  تائید نمی  را  این دو شهر  به  امام  تاریخ های محلی سفر 
علیه  رضا   حضرت  گذر  دزفول  و  شوشتر  جغرافیایی  موقعیت  و  نقشه  به  توجه 
که امام بایستی راه رفته  السالم را از این دو شهر دور از واقع نشان می دهد؛  چرا 

که این سفر عقالنی نیست. به شوشتر را بازگشته و سپس به دزفول می رفتند 
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۲-۲- از اهواز تا فارس
درباره ادامه مسیر حرکت امام علی بن موسی الرضا  علیه السالم به فارس منابع 
کدام راه به سمت فارس و از آن جا به خراسان  که حضرت از  توضیحی نمی دهند 
که در منابع  کرده است. و ما تنها از طریق اتصال نقاط جغرافیایی روشن  عزیمت 
ذکر شده می توانیم جزئیات مسیر حرکت حضرت  علیه السالم و منازل بین راه را 
به دست آوریم و یا حدس بزنیم زیرا مسیر راه خوزستان به فارس منحصر به یک 
راه نیست. از اهواز به فارس ۲۴ منزل و در مجموع ۱۰۲ فرسنگ راه بوده است. 
 : است  ح  این شر به  ارجان شروع می شود  از  که  راه  این  منازل  معروفترین  که 
کرکان، خراره، خالن، خالر، و  بندق )بندک(، خان حماد، نوبندگان)نوبنجان(، 
جویم )گویم(.38 احتمال دارد حضرت  علیه السالم در سفر تاریخی خود به مرو 
گزارش  گذشته باشند زیرا نسبت به ابتدا و میانه این راه  از راه ارجان، رامهرمز 

هایی از عبور آن حضرت در دست داریم .
که امام  علیه السالم  درباره خروج امام  علیه السالم از اهواز خبر دقیقی وجود دارد 
کلیدی برای حل این معماست.  کرده اند و این خود  از پل اربق یا اربک عبور 
در ادامه مسیر پل اربک )اربق(  در شهر ارجان قدیم) بهبهان( قدمگاهی است 
مکان  این  در  قدمگاه  این  وجود  السالم.39  علیه  رضا   امام  قدمگاه  به  موسوم 
کند. قدمگاه بعدی  مسیر امام علی بن موسی الرضا  علیه السالم را روشن می 
که  ابرکوه است  یا  ابرقو  یاد شده شهر  از آن  تناوب  به  تاریخ محلی  که در منابع 
اطالع  تاریخی  منابع  است.40  یزد  شهر  به  شیراز  شمالی  جاده  الیه  منتهی  در 
شیراز  شهر  نه  و  فارس  طریق  از  و  اهواز  از  السالم  علیه  رضا   امام  که  دهند  می 
از ورود حضرت علی بن موسی الرضا  علیه السالم  به سمت خراسان رفته اند. 
گزارش موثقی ثبت نشده است و در منابع محلی تاریخ این  به شیراز در منابع 
شهر هیچگاه قدمگاه و یا بنای یادبودی به آن حضرت منسوب نیست.41 این 
موضوع احتمال عبور حضرت رضا  علیه السالم را از راه باستانی اهواز به پاسارگاد 
کهکیلویه به جلگه مرودشت  کوهستانی منطقه  که بعد از ارجان از طریق راههای 

اصطخر می پیوست قوت می بخشد.
 

۳- از فارس تا یزد

 ۵۴ را  شهر  دو  این  میان  مسافت  و  منزل   ۹ را  یزد  به  شیراز  منازل  بلخی  ابن   
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کرده است.42 در آن روزگار یزد نه شهر مهمی به قاعده امروز بلکه از  فرسنگ یاد 
کثه بوده است.43در این منطقه چند  توابع شهر اصطخر و نام قدیم شهر یزد، 
قدمگاه و بنای یادبود امام رضا علیه السالم وجود دارد: از جمله قدمگاه خرانق 
گرفته  شیرکوه  از  احتمااًل  را  نامش  که  فراشاه  شیر  ده  قدمگاه  و  )مشهدک(44 
کویر به سوی مرو، بر  کید منابع به عبور آن حضرت از راه  است.45 با توجه به تا
گفته شد یزد در قرن دوم  افزوده می شود. ولی چنانکه  اعتبار این قدمگاه ها 
که یک منطقه بیابانی بوده است بنابراین،  از عبور حضرت  اسالمی نه یک شهر 
رضا  علیه السالم از یزد در منابع اولیه به صراحت نامی به میان نیامده است و 

کرده اند .46 کویر و یا بیابان اشاره  تنها به ذکر عبور آن حضرت از یک 
که امام ر ضا  علیه السالم در طی مسیر وارد شهر قم شده   برخی بر این باورند 
که این مکان امروزه به مدرسه  کرده اند  و در منزل یکی از اهالی این شهر منزل 
گذر امام  که مامون  کرد  رضویه یا ماموریه شهرت یافته است.47 ولی باید اذعان 
کرده بود  .بنابراین ، حضور امام  علیه  از شهرهای محل تجمع شیعیان را ممنوع 
السالم در این شهر سند محکم ندارد از سوی دیگر  در مورد توقف حضرت در قم 

کند.  منابع تاریخ محلی نیز آن را تائید نمی 
که از قدیمی ترین منابع تاریخ محلی است )۳۷۸ ق، نوشته ی حسن  تاریخ قم 
قمی( هیچگونه اطالعی از عبور حضرت رضا  علیه السالم از شهر قم نمی دهد. 
کافی می نویسد: مامون آن حضرت را از بصره و شیراز )که شیعیانش  کلینی نیز در 

کمتر بودند( به مرو حرکت داد.
 

۴-  از یزد تا خراسان 

گزارش های متعدد  کل تعیین خط مسیر دقیق سفر امام رضا به واسطه  به طور 
گاه متناقض منابع دشوار است. به همین سیاق تعیین مسیر حرکت امام رضا  و 
که در این مسیر از  از یزد تا خراسان نیز با دشواری همراه است. تنها نقطه روشن 
که شیخ صدوق و سایر منابع معتبر  منابع اولیه به دست می آید اشاره ای است 
نقشه در  به  توجه  با  اند.  کرده  نیشابور  به  و ورود آن حضرت  کویر  راه  به مسیر 
خرانق و رباط پشت بادام نشانه هایی دال بر عبور امام رضا  علیه السالم از این 
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که امام  علیه السالم از رباط پشت بادام به  مناطق وجود دارد. برخی معتقدند 
که امام  علیه السالم با  دامغان سپس به نیشابور رفته  و برخی منابع معتقدند 
که دامغان به  کویر لوت به نیشابور وارد شده اند. از آن جا  گذر از جناح شرقی 
گذر  لحاظ جغرافیایی در خط سیر حرکت حضرت رضا  علیه السالم  واقع شده، 

آن حضرت از این منطقه محتمل به نظر می رسد.
 

5 _ امام در خراسان 

گزارش های متعدد و مستندی وجود  خوشبختانه از ورود امام رضا به نیشابور 
که امام در این شهر ایراد فرموده اند خود  دارد به ویژه حدیث سلسله الذهب 
گزارش های ورود امام به نیشابور افزوده است. در مورد چگونگی ادای  به قوت 
حدیث سلسله الذهب گفته شده است که چند تن از عالمان شهر گرد آن حضرت 

کنند . جمع شدند و از ایشان خواستند تا حدیثی از پدران بزرگوارش بیان 
که اسناد آن را  از امام موسی  حضرت پس از فراخواندن حضار به سکوت حدیثی 
کرد. از قول خداوند متعال فرمود  کاظم علیه السالم تا رسول خدا )ص( متصل 
از عذاب من در  اله اال اهّلل دژ من است . هرکس به دژ من وارد شود  کلمه ال   :
امان خواهد بود . پس از آن مرکب امام به حرکت در آمد . حضرت سر مبارکشان 
کجاوه بیرون آورد و خطاب به مردم فرمودند : ِبُشروِطها و أنا ِمن ُشروِطها  را از 
از شروط آن هستم (.48 این حدیث به دلیل ناب  که من  البته شروطی دارد   (
بودن سلسله اسنادش به سلسله الذهب معروف است.  مهمترین و معتبرترین 
که از توقف حضرت رضا  علیه السالم در نیشابور ضبط شده است. روایت  گزارشی 
که حدیث مشهور و معروف سلسله  عبدالسالم بن صالح ابوصلت هروی است 

کند. الذهب را از امام رضا در نیشابور نقل می 
 امام رضا علیه السالم اساسی ترین پایه ایمان به یگانگی خداوند متعال پذیریش 
که به معنای پذیریش امامت سایر امامان علیهم السالم نیز هست  امامت خود 

کرده است .49 معرفی 
که در آن  گفته شده است امام هنگام ورود به نیشابور در محله فرد، فرود آمدند    
کرده و  که امام در آن غسل  کهالن  که معروف به چشمه  چشمه ای جاری  است 
کنار حوض آن به نماز ایستاده اند.50  مردم تا به امروز به آن چشمه می روند  در 
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کرده اند  کنند؛ بنا بر آنچه مورخان معاصر ذکر  و به آب آن چشمه استشفا می 
این چشمه بعد از مدتی به حمام رضا  علیه السالم معروف شد و همچنان در 
کیلومتری آن شهر  شهر نیشابور وجود دارد . و همچنین قدمگاه نیشابور در ۲۶ 
یکی از یادگاری های مستند و مستدل حضور امام رضا در این شهراست. پس از 
کنار آن چشمه تخته سنگی  حرکت از نیشابور در راه به چشمه آبی رسیدند و در 
که بعدها بر روی ان بنای یادبودی  که امام بر روی آن ایستاد و نماز خواند،  بود 
که نیشابور در آن زمان از  که تا به امروز وجود دارد .51باید توجه داشت  ساختند 
شهرهای آباد و بزرگ خراسان به شمار آمده و ابر شهر نامیده می شد از این رو  
که اینک در جاده نیشابور به مشهد  که مکان فعلی قدمگاه نیشابور  بعید نیست 
واقع شده است ، آن زمان در خود شهر نیشابور و یا در حومه آن بوده باشد. امام 
کرده اند  کوه سنگی سفر  خ و  رضا  علیه السالم پس از نیشابور به طوس، ده سر
گویای حضور امام  علیه السالم  داستان های مشهور بین مردم این ناحیه خود 

در این منطقه است.
در ده سرخ امام  علیه السالم به منظور دستیابی به آب جهت وضو زمین را به دست 

کنون موجود است.52 که تا کرده، چشمه ای می جوشد  خویش اندکی حفر 
که از آن دیگ ها و ظروف  کوه سنگی، امام برکت سنگ های این ناحیه را   در 
که تا امروز نیز همچنان این شغل در این  کنند  سنگی می تراشیدند طلب می 
که  کوه سنگی مقصد بعدی طوس بود ایشان هنگامی  ناحیه برجاست.53 بعداز 
که از مستملکات حمید بن  وارد طوس شدند و در قریه سناباد از ناحیه نوقان 
کردند. مقبره  قحطبه طایی به شمار می رفت و در آن منزل و باغ داشت، اقامت 
که امام پیش از  هارون الرشید نیز در آن باغ قرار داشت. این همان مکانی بود 
ک سپرده خواهند شد. در آن مکان  که در آن محل به خا گفته بود  این بارها 
گرم مردم و بزرگان و عالمان شهر قرار  نماز خواند .در این شهر نیز مورد استقبال 

گرفت.54
  مسیر سفر بعد از طوس به سرخس منتهی می شد؛ بنا به نوشته جغرافیدانان 
از  و   . است  بوده  منزل  ده  هم  هرات  تا  و  منزل  ده  مرو  به  نیشابور   از  مسلمان 
نیشابور تا سرخس شش منزل است 55. در هنگام ورود امام به سرخس بنا به 
که والیتعهدی  گواه است  این خود   ، کنند  زندانی می  را  ایشان  دستور مأمون 
دستور  دلیل  دو  به  بنا  مأمون   . بود  داده  انجام  مأمون  که  بود   تحمیلی  امام 
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حبس امام را در شهر سرخس داد . یک با بیان حدیث سلسله الذهب در واقع 
کرد و  گوشزد  هم حقانیت خود و خاندانش را در برابر سلطه عباسیان به مردم 
شرط ورود به دژ امن خداوند متعال را امامت و والیت خود و خاندانش خواند 
گرم  و موضوع خالفت و زعامت عباسیان را زیر سؤال برد . دلیل دوم استقبال 
که هدف مأمون از اینکه مسیر سفر امام را طوری طراحی  مردم نیشابور بود چرا 
که عماًل  که با شیعیان ارتباط برقرار نکند و بی سر و صدا به مرو برسد  کرده بود 
که دید بر خود  چنین نشد و محبت مردم را نسبت به امام رضا علیه السالم را 
لرزید. از این رو مأمون به حبس امام در سرخس دستور می دهد. ولی مأمون 
همین  به  و  است   کرده  الوهیت  ادعای  السالم  علیه  رضا  امام   که   کرد  شایع 
کرد.  تا شاید از این طریق تماس امام با مردم را غیرممکن  خاطر وی را زندانی 
سازد.56سرخس آخرین شهر پیش از مرو و یا مقصد حرکت است امام رضا  علیه 
السالم در شهر مرو با وجود سلطه آشکار مامون مورد استقبال مردم واهالی آن 
که به ناچار والیت عهدی مامون را  گیرند، و در همین شهر است  شهر قرار می 
کین خاندان سیاه  به زهر  که سرانجامی جز شهادت  می پذیرند. والیتعدی ای 

جامه و سیاه دل بنی عباس، نداشت.

ح است :   به این ترتیب مسیر هجرت امام علیه السالم به این شر
اهواز،  بصره،  نباج،  دانند(،  نمی  هجرت  مسیر  را  شهر  این  )برخی  مکه  مدینه، 
ابرکوه )ابرقوه(، ده شیر )فراشاه(، یزد، قدمگاه  اربق )اربک(، ارجان ) بهبهان(، 
خ،  سر ده  نیشابور،  قدمگاه  نیشابور،  بادام،  پشت  رباط  مشهدک(،   ( خرانق 

طوس، سرخس و سرانجام مرو
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روحانیت 
پیشتاز در 

نهضت
 مشروطه

ــتبداد  ــه اس ــراض ب ــات در اعت ــه طــرف عتب ــزرگ علمــا ب ــر 1285 مهاجــرت ب روز 20 تی
قاجــار آغــاز شــد. در ایــن مهاجــرت ســه هــزار نفــر از علما شــرکت داشــتند. ایــن خروج 
کبــری« مشــهور اســت. اعتراض آمیــز در تاریــخ معاصــر ایــران بــه عنــوان »مهاجــرت 

کامــاًل   نقــش روحانیــت شــیعه در مســائل سیاســی و اجتماعــی معاصــر ایــران 
مشــهود اســت. انقــالب مشــروطه نیــز یکــی از مقاطــع حســاس در تاریــخ معاصــر 
کــه بی شــك نحــوه صف بنــدی نیروهــای اجتماعــی بــه ویــژه  ایــران بــه شــمار می آیــد 
نقــش روحانیــت در ایــن نهضــت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. از ایــن رو در 
بحــث حاضــر بــا توجــه بــه نقــش ســنتی روحانیــت در ظلم ســتیزی و برانگیختــن 
مــردم، کانــون توجــه خــودرا معطــوف بــه نقــش پیشــرو علماءدین در شــکل گیری، 
کــرد. بنابرایــن پــس از بررســی نقش غیر قابل  پیــروزی و تــداوم مشــروطه  خواهیــم 
انــکار روحانیــت در نهضــت، بــه بررســی نقــش، آراء و افــکار مجتهــدان عالــی قــدری 

نظیــر نائینــی، بهبهانــی، محالتــی و شــیخ فضــل اهلل نــوری خواهیــم پرداخــت.

شعیب  بهمن
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روحانیت از دیرباز به لحاظ پیوند عمیق جامعه ایران با دین از اقتدار و نفوذ زیادی 
گسترش مذهب شیعه، روحانیت به عنوان  برخوردار بوده است. در دوره صفویه با 
عالیترین نهاد مردمی و تنها نهاد قدرتمند غیردولتی مطرح شد. حتی شاه نیز به 
کمی مطلق العنان، به لحاظ مذهبی فقط یکی ازمقلدان پرشمار مراجع  عنوان حا
بزرگ محسوب می شد و شرعًا حق تخطی از فتوای مراجع را نداشت. از قرن نوزدهم 
گسترش  به بعد نیز افزایش علمای بزرگ و رشد سریع مدارس و حوزه های دینی به 
که از آن پس، علما و روحانیون  کیفیت نهاد روحانیت انجامید. به نحوی  کمیت و 
شیعی بی وقفه در امور سیاسی حضور پیدا کرده و رهبری مردم را بر عهده داشته اند.
کثریت قریب به اتفاق  کو، حمایت ا  فتوای آیت اهّلل شیرازی مبنی بر تحریم تنبا
روحانیون بلند پایه از نهضت مشروطه، حضور روحانیت در ملی شدن صنعت نفت، 
کاپیتوالسیون،  مخالفت با الیحه انجمن های ایالتی و والیتی، مخالفت با الیحه 
مخالفت با انقالب سفید شاه و مردم، واقعه 15 خرداد 42، پیروزی انقالب اسالمی، 
حوادث پس از انقالب و ... حکایت از حضور مستمر و تأثیر گذار روحانیون در تاریخ 
معاصر ایران دارد. در جریان انقالب مشروطه نیز روحانیون به عنوان تأثیرگذارترین 

گروه به نقش آفرینی خود ادامه دادند و رهبری مردم را بر عهده گرفتند.
 نقش پیشرو روحانیون در تاریخ معاصر ایران را امام خمینی چنین شرح داده 
که واقع شده است  کنیم هر جنبشی  است: »این صد  سال اخیر را وقتی ما مالحظه 
کو بر ضد سلطان وقت  از طرف روحانیون بوده است. بر ضد سالطین، جنبش تنبا
آن بوده است، جنبش مشروطه بر ضد رژیم بود البته با قبول داشتن رژیم، عدالت 

می خواسته اند ایجاد کنند.« 1
عبداهّلل  میرزا  خراسانی،  آخوند  نظیر  اول  طراز  روحانیون  و  علما  بین  این  در   
مازندرانی و میرزا خلیل تهرانی در نجف سید عبداهّلل بهبهانی، سید محمد طباطبایی 
و شیخ فضل اهّلل نوری در تهران، مجتهد تبریزی و ثقة االسالم در تبریز، آقا نجفی و 
حاج آقا نوراهّلل اصفهانی در اصفهان، محالتی و مجتهد الری در فارس و ... نقش 
برانگیختن توده مردم در راستای شکل گیری، پیروزی و تداوم نهضت  مهمی در 

مشروطه ایفا نمودند.
 علما، وعاظ و طالب که با توده مردم و کسبه و بازاریان پیوند نزدیکی داشتند، به 

روحانیت پیشرو؛ نقشی غیر قابل انکار
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که اصطالح  عنوان سخنگوی مردم در برابر حکومت شناخته می شدند. به نحوی 
کاربرد فراوانی برخوردار بود.  »علمای ملت« در مقابل »اولیای دولت« در آن دوران از 
کلی مجتهدین، از یك سو به خاطر عقاید آزادیخواهانه خود و از سوی دیگر  به طور 
به دلیل تالش برای یافتن راهی به منظور تقویت پایگاه مردمی،  درصدد حمایت از 

نهضت برآمدند و نقش غیر قابل انکاری در پیروزی مشروطه ایفا نمودند.
 در این بین مراجع نجف از آغاز مبارزه یعنی مهاجرت علما به قم حمایت خود 
کردند و معمواًل هر سه نفر )آیت اهّلل آخوند خراسانی، مالعبداهّلل  را از نهضت اعالم 
را به صورت مشترك صادر  بیانیه  مازندرانی و میرزا حسین تهرانی( یك اطالعیه و 
می کردند. از مجموعه اعالمیه ها، بیانیه ها، پاسخ ها و فتاوای این مراجع عالی قدر 
که آنها به مشروطه به عنوان ابزاری جهت حفظ اسالم و اجرای  استنباط می شود 
کشور می   قوانین اسالم و همچنین حفظ استقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

نگریستند و مشروطه را هم تراز حفظ اسالم می پنداشتند.
 نفوذ عمیق این مراجع در قلوب مردم ایران نقش غیر قابل انکاری در حضور مردم 
که احزاب سیاسی  از نهضت داشته است. به عبارت دیگر در جوامعی  و حمایت 
که  وجود نداشت، روحانیون با نفوذ و اقتدار سنتی خود، عماًل تنها جریانی بودند 
می توانستند نقش اپوزیسیون حکومت را به خود اختصاص دهند. بدین ترتیب 
مجتهدین طرفدار اصالحات، طالیه دار جنبش عمومی گشتند؛ چرا که از این طریق 
این رو می توان  از  آمیزند.  اراده خود، در هم  و  اقتدار  با  را  قادر بودند پیام فعاالن 
گر آنان  روحانیون را مهم  ترین نیروی پشتیبان انقالب مشروطه محسوب نمود. زیرا ا

انقالب را تأیید نمی کردند مسلمًا در نطفه خفه می شد. 2
 امام خمینی می گوید:  »در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند، اصل 
مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و 
پیش رفت. این قدر که آنها می خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی 
در کار باشد، شد.« 3 »... علمای اسالم، در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه 

ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند...«. 4
 بنابراین روحانیت شیعه با توجه به منزلت اجتماعی خویش تالش خود را جهت 
تحدید استبداد شاهنشاهی قاجار و تأسیس مجلس شورا و تدوین قانون اساسی در 
گرفت. از این رو می توان  کار  راستای اصول اساسی اسالم و منافع عمومی مردم به 
به  آزادی خواهان  از  روحانیون  حمایت  را  مشروطه  انقالب  بارز  جنبه  های  از  یکی 
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حساب آورد. این امر تقریبًا در تاریخ جهان بی بدیل است و به همین دلیل نتایج 
مجتهدان از نهضت مشروطه و تکفیر عملی شاه توسط آنها، از دید هیچ کس پنهان 

نمانده است. 5
 حتی فردی همچون احمد کسروی که از مخالفان سرسخت دخالت روحانیون در 
سیاست به شمار می آمد، نقش عالمان در پیروزی مشروطه را نادیده نگرفته است: 
»این نکته را نباید فراموش کرد که مشروطه را در ایران علما پدید آوردند. در آن روزها 
کسی را یارای دم زدن نبود، تنها علما  که در ایران غول استبداد درفش افراشته، 
گاهی سخنانی می گفتند. نمی گویم دیگران  که دل به حال مردم سوزانیده  بودند 
چیزی نمی فهمیدند؛ می گویم یارای دم زدن نداشتند. شماره های حبل المتین را 
کاری به نیك و  که توده ی انبوه در بستر غفلت خوابیده و هرگز  بخوانید. در آن زمان 
بد کشور نداشت در بسیاری از شهرها علما پیشقدم گردیدند. بنیاد مشروطه را علما 

گذاردند.« 6
و  بهبهانی  ـ  سید  دو  مردانه  پافشاری های  نگه داشت،  را  مشروطه  »آن چه   
که  طباطبائی ـ و  آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی بود. اینان،  با فشارهایی 
کشیدند، از پشتیبانی مجلس و مشروطه بازنایستادند و آن  که  دیدند و زیان هایی 

را نگه داشتند.« 7
 بدین ترتیب مشاهده می شود که از یك سو پایگاه وسیع مردمی به عنوان مهمترین 
عامل قدرت روحانیت محسوب می شد و از سوی دیگر روحانیون به عنوان تنها 
کمان به شمار می رفتند. از این رو روشنفکران  پناهگاه مردم در برابر ظلم و ستم حا
گاهی از قدرت و نفوذ عظیم روحانیان در دل مردم می کوشیدند، به این  غربگرا نیز با آ
کانون قدرت نزدیك شوند و خواسته های خود را در پوشش اسالم و شریعت بیان 
کنند. با این حال روشنفکران که برای براندازی حکومت استبددی به نفوذ روحانیون 
نیاز داشتند، پس از پیروزی انقالب و با گشایش مجلس اول از قدرت روز افزون آنان به 

وحشت افتادند و زمزمه جدایی سردادند.
که علیه  اول و در جریان مبارزه جدیدی  از پیروزی مشروطه  به هر روی پس   
استبداد محمد علی شاه آغاز شد، علمای فعال در مشروطه به دو گروه اصلی تقسیم 
شدند. یك گروه از خلع محمد علی شاه دفاع می کرد و گروه دیگر خطر اصلی را از جانب 
غربگرایان افراطی می دید و حفظ محمد  علی شاه را ضروری می دانست. در گروه اول 
گروه دوم  عموم مراجع و علما، عالی مرتبه نجف و تهران حضور داشتند و سردمدار 
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که به مشروعه خواهان معروف شدند،  شیخ فضل اهّلل نوری یکی از علمای درجه اول 
تهران بود.

مدافع  نائینی،  محمد حسین  آیت اهّلل  مشروطه،   طرفدار  روحانیون  میان  در   
کتاب ارزشمند خود با عنوان »تنبیه االّمه  متبّحر مشروطیت پیش از سال 1911، در 
و تنزیه المّله« کوشید تا اثبات کند که مبانی مشروطه نظیر آزادی، مساوات، پارلمان 
و تفکیك قوا در بطن شریعت وجود دارد. بنابراین او به  آرمان های مشروطه جنبه 
دینی بخشید و وجود آنها را در شریعت، مسّلم و محرز انگاشت. وی استقرار استبداد 
گاهی مردم نسبت به حقوق خویش می دانست و عدم نظارت آنها  را ناشی از عدم آ
بر عملکرد حکام را اساس برپایی استبداد تلقی می کرد. بر همین اساس، او دفاع از 
مشروطیت را جایز می دانست؛ زیرا از ظلم مضاعف جلوگیری می کرد. از نظر نائینی، 
حکومت مشروطه هم از حکومت غصبی بودن خارج نیست؛ زیرا تولیت و حکومت 
آن در دست غیرمعصوم است؛ اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت 
استبدادی ترجیح دارد؛ چون در این نظام سیاسی، حداقل به رعیت ستمی وارد 
نمی شود. بر این مبنا وی محدود ساختن قدرت سلطنت را از ضروریات اسالم و از 

اهم تکالیف نوع مسلمانان و از اعظم نوامیس دین مبین می دانست. 8
به  پایبند  روحانی  یك  عنوان  به  نائینی  محمد حسین  آیت اهّلل  ترتیب  بدین   
آموزه های دینی، تالش زیادی جهت پیوند دغدغه ها و علقه های مذهبی از یك سو و 
انگاره های تازه عقلی، علمی، عرفی و غربی از سوی دیگر نمود و با نگارش »تنبیه االمه 
و تنزیه المله« به حمایت تئوریك و نظری از مشروطه خواهان برخاست و استوارترین 

متن سیاسی را در حمایت از مشروطه نگاشت.
نوعی  با  اساسی،  اصالحات  به  وی  فراخوان  که  دیگری  ذی نفوذ  مجتهد   
مصلحت اندیشی و همچنین اعتقاد راسخ به آزاد اندیشی همراه بود، سید عبداهّلل 
دوره  این  سیاسی  جریانهای  درتحول  مهمی  نقش  نیز  وی  داشت.  نام  بهبهانی 
داشت. رهبری و نقش داهیانه او در انقالب مشروطه و ایجاد مجلس ملی، چنان 

گزیر از تحسین و ستایش وی بوده اند. قاطع و روشن است که منتقدانش هم نا
که در تهران از مرجعیت تام برخوردار بود، از مخالفان استبداد و   آیت اهّلل بهبهانی 
ناراضیان صدارت عین  الدوله به شمار می آمد. قضیه مسیو نوز بلژیکی و اقدام او در 
پوشیدن لباس روحانیت، باعث گردید که بهبهانی به دلیل توهین وی به روحانیت، 
گردد. در نهایت پی گیری های وی و همراهی طباطبایی و برخی  خواستار عزل نوز 
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کم  دیگر از روحانیون منجر به ارائه سه درخواست از شاه شد؛ عزل عالءالدوله حا
تهران، برکناری مسیو نوز و تأسیس عدالتخانه.

که بهبهانی در آن نقش خاصی داشت، تحصن در حرم   یکی دیگر از ماجراهایی 
گرانی قند و شالق زدن عده  ای از تجار بود، این تحصن  حضرت عبالعظیم بعد از 
کم تهران ادامه داشت. با فعالیت روحانیون جهت برآورده  تا برکناری عالءالدوله حا
شدن درخواست   ها، مبارزات به دستگیری سلطان المحققین و قتل یك طلبه جوان 
که باعث مهاجرت سیدین بهبهانی و طباطبایی  به نام سید عبدالحمید منجر شد 
به قم شد و این مهاجرت تا عزل عین الدوله و صدور فرمان مشروطیت ادامه داشت.
و  سیاسی  اصالحات  از  مشروطه  تحوالت  در  دین  از  دفاع  بر  عالوه  بهبهانی   
وطن پرستی نیز حمایت کرد و به عنوان یك مبارز، حضوری مستقیم در فعالیت های 
مشروطه خواهان داشت و به رهبری آنان می پرداخت. بهبهانی دردور دوم مجلس 
مشورطه حضور یافت و با توجه به قدرت و نفوذ خود به پناهگاه و مأمن مردم تبدیل 
شد، تا اینکه سرانجام نمایندگان حزب دمکرات با کمك کمیته مجازات و حیدرخان 
عمواوقلی، رجب سرابی و دو نفر دیگر در 8 رجب 1328، بهبهانی را در خانه اش به 

قتل رساندند.
به دلیل مرجعیت دینی و جایگاه شخصیت، سخنگوی  بهبهانی  به هر روی   
روحانیت طرفدار مشروطه بود و توانست با شجاعت و نواندیشی خود به عنوان یکی 
از عوامل اساسی پیروزی انقالب مشروطه و از روحانیون نوگرا در تاریخ صدساله اخیر 

ایران به حساب آید.
که در   آیت اهّلل محالتی نیز یکی دیگر از علمای بزرگ جهان تشیع به شمار می آید 

تبیین نظام مشروطه و نسبت آن با آزادی مساعی فراوان نمود.
 آیت اهّلل شیخ فضل  اهّلل نوری معروفترین چهره مشروعه خواهان محسوب می گردد 
که آراء و اندیشه  هایش قابل تأمل می باشد. وی نیز همانند مشروطه خواهان خواستار 
محدود شدن سلطنت بود، با این تفاوت که شیخ برخالف مشروطه خواهان از قدرت 
متمرکز نیز حمایت می کرد. شیخ از عالمان بزرگ تهران و از رهبران جنبش مشروطه 
به شمار می آمد که به لحاظ جایگاه و موقعیت ممتاز خود در بین علمای تهران و به 
گرد و نیز معتمد میرزای شیرازی(، همواره  کو )به عنوان شا ویژه حضورش در قیام تنبا
مورد توجه انقالبیون بود. از این رو شیخ در ابتدای جنبش مشروطه به هواداری 
کرد و حتی تا زمان صدور فرمان  از آن برخاست و در مهاجرت علماء به قم شرکت 



  زاد
کتــاب مــاه

168

مشروطیت نیز همراه مشروطه خواهان بود. اما پس از آشکار شدن ماهیت و مبنای 
غربی تفکر مشروطه خواهی، وی خواستار تطبیق قوانین مشروطه با اسالم شد و 
ع و نظارت  تالش خود را جهت جلوگیری از انحراف و مقید نمودن مشروطه به شر
که افراد فاقد  کار بست. شیخ فضل اهّلل نوری بر این اعتقاد بود  »هیئت طراز اول« به 
گرایش های سکوالر، فاقد شرایط الزم جهت قانونگذاری مطابق با  آموزش فقهی و با 
شریعت هستند. بنابراین باید هیئتی متشکل از پنج مجتهد در خصوص مصوبات 

مغایر با شریعت تشکیل شود.
قوانین  اصالت  و  خاستگاه  به  توجه  را  سیاست  مبنای  نوری،  فضل اهّلل  شیخ   
اسالمی می دانست و برتری آموزه  های اسالمی را متذکر می شد: »بهترین قوانین، 
کامل ترین قوانین الهی  قانون الهی است... و بحمداهّلل ما طایفه امامیه بهترین و 
را در داست داریم. ... این قانون الهی ما، مخصوص به عبادت نیست ، بلکه حکم 

کمل و اوفی داراست.« 9 جمیع مواد سیاسیه را بر وجه ا
 شیخ فضل اهّلل بر خالف تبلیغات وسیع مخالفانش، نه با مشروطه خواهی و اصل 
کارکرد اصلی مجلس را زیر سؤال می برده است،  قانون گذاری مخالفت داشت و نه 
که در وضع قوانین باید اصول اسالمی رعایت شود. او در جواب  بلکه معتقد بود 
که وی را مستبد و مخالف برقراری مجلس می خواندند، می گفت: »من به  کسانی 
هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این 
که  کس می دانم. من ]آن[ مجلس شورای ملی را می  خواهم  اساس،  بیش از همه 
اساسش بر اسالمیت باشد و برخالف شریعت، قانونی نگذارد.« 10 »... صریحًا می گویم 
که من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند؛ به 
که اساسش بر اسالمیت  که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند  این معنی 
باشد و بر خالف قرآن و برخالف شریعت محمدی و برخالف مذهب مقدس جعفری، 
قوانین  را در موضوع مشروطیت حرفی نیست ولکن  قانونی نگذراند.« 11 »احدی 
کتاب  که  با قرآن،  ع و مطابقت  مملکتی و ادارات و وزارت خانه ها باید صورت شر
آسمانی است، داشته باشد.« 12 »مجلس برای ما خیلی خوب است. مشروطیت 
ع  از طریقه شر احکامش سرمویی  و  قوانین  باید  اما مشروطه  به جا است.  خیلی 
مقدس نبوی خارج نشود. پس ما را در موضوع مشروطیت ابداً حرفی نیست.« 13 
»... در این مدت مکرر گفته و باز می گویم، همه بدانید که مرا در مشروطیت و محدود 
بودن سلطنت ... حرفی نیست. بلکه احدی نمی تواند موضوع را انکار کند و موقوف 
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داشتن بعضی بدعت  ها الزم است. اصالح امور مملکتی از قبیل مالیه و عدلیه و سایر 
کنیم  گر ما بخواهیم مملکت را مشروطه  که تمامًا محدود شود. ا ادارات الزم است 
و سلطنت مستقله را محدود داریم، و حقوقی برای دولت و تکلیفی برای وزرا معین 

نماییم، محققًا قانون اساسی و نظامنامه و دستورالعمل ها می خواهیم.«
 به هر روی بعضی رهبران، الگوی خود را در لیبرالیسم و مشروطه گرایی به سبك 
غرب یافته بودند و حتی در نگارش و تدوین قانون اساسی نیز به اقتباس از قوانین 
اساسی بلژیك و فرانسه پرداختند به همین دلیل هرگز تلقی درستی از مشروطه، 
که مدافع قانون بودند و بر ضرورت  قانون و آزادی به دست نیاوردند. چنانکه آنانی 
را  تاب مشاهده مخالفانی همچون مشروعه خواهان  تکیه می کردند، خود  آزادی 
نیاورده و شیخ فضل اهّلل نوری را به سبب بیان نظراتش به دار آویختند؛ شاید بتوان 

این عمل را نقطه ی آغاز شکست مشروطه خواهی محسوب نمود.
 امام خمینی که به وضوح بر این مسئله واقف بود، در دفاع از شیخ فضل اهّلل نوری 
که با وی شده است، چنین فرمودند: »... لیکن راجع به همین  و تقبیح رفتاری 
که: مشروطه باید مشروعه  مشروطه و اینکه مرحوم شیخ فضل اهّلل رحمة اهّلل ایستاد 
باشد قوانین باید قوانین اسالم باشد در همان وقت که ایشان این امر را فرمود ومتمم 
که چنین قدرتی را در  کوشش ایشان بود، مخالفین، خارجیها  قانون اساسی هم از 
که شیخ فضل اهّلل مجاهد مجتهد دارای  کردند در ایران  کاری  روحانیت می دیدند 
کردند.« 14 »حتی قضیه مرحوم آقا شیخ فضل اهّلل را  مقامات عالیه را، دادگاه درست 
که ساختند در ایران و در سایر  کردند این جوی  در نجف هم یك جور بدی منعکس 
جاها، اسباب این شد که آقا شیخ فضل اهّلل را با دست بعضی از روحانیون خود ایران 
کردند، و او را آوردند به وسط میدان و به دار کشیدند وپای آن هم ایستادند  محکوم 
کف زدند و شکست دادند اسالم را آن وقت و مردم هم غفلت داشتند از این عمل  و 

حتی علما هم غفلت داشتند.« 15
 جالل آل احمد نیز به عنوان یکی از روشنفکران و پیشروان اندیشه غربزدگی، به 
دار آویختن شیخ را نماد مقاومت در برابر استیالی غرب بیان کرده و آیندگان را چنین 
که به  هشدار داده است: »من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون بیرقی می دانم 
کشمکش بر بام سرای این مملکت  عالمت استیالی غربزدگی پس از دویست سال 
کنون در لوای این پرچم، ما شبیه به قومی از خود بیگانه ایم، در  افراشته شد و ا
کتر از همه در فرهنگمان فرنگی مآب  لباس، خانه و خوراك و ادب و مطبوعات و خطرنا
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می پروریم و فرنگی  مآب راه حل هر مشکلی را می جوییم.16
گروهی از علماء، وعاظ و طالب  که در جریان انقالب مشروطه،   شایان ذکر است 
نیز حضور داشتند که باید از سایر اقشار روحانیت به ویژه مجتهدین عالی قدر تفکیك 
که در کسوت روحانیت بودند ولی از نظر فکری  گروه شامل افرادی است  گردند. این 
در صف تجدد گرایان غربگرا جای داشتند و یا با این گروه همکاری می کردند و عملکرد 
به سید  اسداهّلل  باید  کسوت علما  افراد در  این  از  بود.  کل روحانیت  ایشان علیه 
کرد. خرقانی مدت ها در بیت  آخوند خراسانی  خرقانی و شیخ ابراهیم زنجانی اشاره 
نهاد.  بر تحوالت مشروطه  بزرگی  تأثیر  این طریق  از  و  بود  برخوردار  فراوان  نفوذ  از 
زنجانی در دوران مشروطه اول شخصیت مهمی نبود و در زنجان اقامت داشت. او 
به عنوان نماینده ی مجلس اول وارد حوادث مشروطه شد و از آن پس به یکی از 
شخصیت های مؤثر فکری و سیاسی تجدد گرایان غربگرا بدل شد. در میان وعاظ نیز 
ملك المتکلمین و سید جمال واعظ از این گروه بودند ودر میان طالب افراد سرشناس 
متعددی به این طیف تعلق داشتند که شاخص ترین آنها سید حسن تقی زاده است

با توجه به آنچه گذشت می توان به نقش پیشرو عالمان دینی در نهضت مشروطیت 
پی برد و انقالب مشروطه را یکی از سرفصل های مهم حضور روحانیت در عرصه 
از جنبه عملی در  از لحاظ نظری و هم  سیاست به شمار آورد. زیرا روحانیت هم 
رهبری انقالب نقشی غیر قابل انکار ایفا نمود و مردم نیز به رهبری عالمان، دستگاه 

گزیر به پذیرش خواسته هاهی خود کردند. استبداد را نا
که به ظاهر میان روحانیونی نظیر محالتی، نائینی و... از یك سو و   به رغم آن 
شیخ فضل اهّلل از سوی دیگر اختالف نظری وجود داشت، اما نباید از این نکته غافل 
کلی روحانیت به مشروطه با نگاه روشنفکران سکوالر و غربگرا تفاوت  که نگاه  ماند 
مورد  در  مشروعه خواه  روحانیون  هم  و  مشروطه خواه  روحانیون  هم  زیرا  داشت. 
از این لحاظ هیچ  رعایت اصول اساسی اسالم و آموزه های قرآنی مصمم بودند و 

اختالفی با یکدیگر   نداشتند.
 در نهایت نیز تندروی های برخی از سران مشروطه خواه، اعدام شیخ فضل اهّلل 
نوری، ترور آیت اهّلل بهبهانی و حوادثی از این قبیل درکناره گیری مجتهدان و عالمان 

بزرگ از مشروطه و شکست نهضت نقش مؤثری داشت. 

نــــــتـــیــجـــه
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جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحوالت 
سیاسی ایران محسوب می شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی 
عمیق تر  بود،  آمده  پدید  کشورمان  در  تاریخ  آن  تا  که  حوادثی  سایر  از  مردم، 
بوده است. بسیاری نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال های حکومت قاجار 
نهضت  شکل گیری  زمینه ساز  و  دولت  علیه  مردمی  اعتراضات  اصلی  ریشه  را 
اداری،  دستگاه  در  فساد  و  ج  مر و  ج  هر دیگر  عبارت  به  می دانند.  مشروطیت 
درباریان،  و  شاهان  ولخرجی های  و  اسراف  اثر  بر  مملکت  خزانه  شدن  تهی 
طریق  از  فرنگ  به  مظفرالدین شاه  ضروری  غیر  و  مکرر  مسافرت های  انجام 
کمرشکن  دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات های 
بیگانگان  روزافزون  تسلط  شهرستان ها،  و  تهران  در  فزاینده  قحطی  مردم،  بر 
نسبت  قاجاری  مأموران  تعدی  و  ظلم  عمومی،  ارزاق  بهای  افزایش  کشور،  بر 
و  مالی  بحران  اسالمی،  احکام  نهادن  پا  زیر  و  علما  به  بی حرمتی  مردم،  به 

14 مرداد   
فرمان مشروطیت 

صادر شد
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گون به قدرت های استعماری،  گونا کشور و اعطای امتیازات  سقوط اقتصادی 
ح  مطر مشروطیت  انقالب  ریشه های  عنوان  به  که  است  مواردی  همه  و  همه 

می شوند.
که سبب تسریع روند انقالب شدند و در مسیر  در این میان عواملی نیز بودند 
پیشبرد  در  که  عوامل  این  کردند.  نقش  ایفای  محرک  عامل  منزله  به  نهضت 
اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط 
که حکومت های آن ها ناشی  ج، به ویژه با ممالکی  کشورهای خار مردم ایران با 
از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه 
کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار  مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در 
جدید در میان مردم، انتشار روزنامه های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران 
فرانسه  انقالب های  درباره  مردم  اطالعات  گسترش  مردم،  میان  در  جهان  و 
بعضی  آثار  انتشار  و  چاپ  صنعت  توسعه  جهان،  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  و 
ناشایست  اعمال  به  نسبت  مردم  اذهان  شدن  بیدار  آزادیخواه،  نویسندگان 

دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...
و  هسته ها  شکل گیری  سبب  محرک  عوامل  این  و  بنیادین  ریشه های  آن 
این  در  گردید.  و سرآغاز نهضت مشروطه  کشور  در  انجمن های ضد حکومتی 
بوقوع  مشروطه  نهضت  شکل گیری  با  همزمان  که  روسیه   ۱۹۰۵ انقالب  میان 
پیوست و به تأسیس مجلس »دوما« منجر شد و ورود انقالبیون منطقه قفقاز 
ایران  مردم  برای  و  نبود  بی نقش  کشور  در  انقالبی  تفکر  اشاعه  در  ایران،  به 
انگیزه  را پشت سر نهاده بودند،  کو  تنبا آفرین تحریم  تازگی جنبش غرور  به  که 

کرد. ایجاد 
دوران  در  ایران  در  مردمی  نارضایتی های  کننده  تعیین  و  جدی  مرحله 
صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله و در ماه های میانی سال ۱۲۸۴ 
به  عین الدوله  بی حرمتی  با  همراه  کشور  اقتصادی  بحران  تشدید  شد.  آغاز 
بازاریان، بازرگانان و علمای روحانی سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد 
عین الدوله  گیری  کناره   بر  مبنی  آنان  درخواست  و  عبدالعظیم  حضرت  حرم  و 
کند، تأسیس »عدالتخانه« را  شد. مظفرالدین شاه بی آنکه عین الدوله را عزل 
به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه 
را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عین الدوله را نسبت به مردم 
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بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از 
سیدمحمد  آیت اهّلل  و  بهبهانی  سیدعبداهّلل  آیت اهّلل  جمله  از  روحانیون  و  علما 
نیز  تهران  بازرگانان  و  کسبه  از  زیادی  گروه  کنند.  مهاجرت  قم  به  طباطبایی 
بازگشت  و  عین الدوله  عزل  شده،  متحصن  انگلیس  سفارت  در   ۱۲۸۵ تیر  در 
علما به تهران و باالخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتالن مردم و رفع موانع 
کرد و فرمان  بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عین  الدوله را برکنار 
را  ملی  شورای  مجلس  شکل گیری  دستور  بعد  چندی  و  عدالتخانه  تأسیس 

امضا نمود.
که در تاریخ، مبنای شکل گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان  آنچه 
تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه خواهان 
که مظفرالدین شاه قاجار  گسترده ای یافت. آنچنان  در تیرماه این سال ابعاد 
که  کرد. در این فرمان  در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر 
که  خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: »... در این موقع 
و آسودگی قاطبه  رفاهیت  برای  که  گرفت  تعلق  بدان  ما  رأی همایون ملوکانه 
اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصالحات مقتضیه به مرور در دوایر 
که مجلسی  گذارده شود، چنان مصمم شدیم  دولتی و مملکتی به موقع اجرا 
کین و تجار و اصناف به  از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و مال
در  و  شود...  تنظیم  و  تشکیل  تهران  دارالخالفه  در  مرقومه  طبقات  انتخاب 
کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه 
و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض 

گذارده شود...« که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا  برسانند 
مجلس  اولین  تشکیل  دستور  شاه  مظفرالدین  فرمان،  این  از  پس  روز  دو 
که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده  کرد. در این دستور  شورای ملی را صادر 
است: »جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه 
ملت  منتخبین  مجلس  تأسیس  در  امر  صریحًا  که   ۱۳۲۴ جمادی الثانی   ۱۴
باشند مقرر  واقف  ما  توجهات  از  آنکه عموم مردم  برای  بودیم، مجدداً  نموده 
که مجلس مزبور را صریحًا دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس،  می داریم 
به  منتخبین  امضای  براساس  را  ملی  شورای  مجلس  نظام  شرایط  و  فصول 
که به شرف عرض و با امضای  که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند  طوری 
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همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.«
نمایندگان  از  مرکب  مجلسی  توسط  نیز  انتخابات  نظامنامه  تدوین  کار 
شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. 
تشکیل  ـ  فعلی  خرداد   ۱۵ میدان  ـ  دارالخالفه  در  بار  دو  هفته ای  مجلس  این 
کند و آن  جلسه می داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را  آماده 
که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور  را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه 
که ۶۰  ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند 
بدین  ملی  شورای  مجلس  جلسه  اولین  بودند.  تهران  نمایندگان  آنان  از  نفر 

ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.
»نظامنامه  عنوان  با  ایران  اساسی  قانون  اولین   ،۱۲۸۵ دی  هشتم  در 
قانون  این  رسید.  امضای شاه  به  و  تدوین شد  اصل   ۵۱ بر  سیاسی« مشتمل 
کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان  گزیده ای از قوانین اساسی  در حقیقت 
بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد 

مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.
طی  بود  مشروطیت  مرگ  منزله  به  که  رضاخان  کودتای  تا  تاریخ  این  از   
 ۲ ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه  یک دوره ۱۵ ساله، 
وقت  حکومت  یاری  به  و  روس  نظامیان  توسط   ۱۲۸۷ در  شروع  از  پس  سال 
توپ  به  می دانست  خود  قدرت  پایه های  علیه  تهدیدی  را  مشروطیت  که 
آزادیخواه  رجال  از  بسیاری  شده  ایجاد  اختناق  فضای  در  سپس  شد.  بسته 
آویخته  دار  به  روزنامه نگاران  جمله  از  جامعه  معتمدین  و  دلسوز  روحانیون  و 
از  و  درآمد  مشروطه خواهان  تصرف  به  تهران  یکسو  از  بعد  مرحله  در  شدند. 
بیگانه  قوای  مداخالت  گسترش  سبب  جهانی  اول  جنگ  وقوع  دیگر  سوی 
در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به 

کرد. مناطق تحت نفوذ آن ها تبدیل 

منابع

تاریخ جدید سیاسی، محمود مهرداد، انتشارات هفته
 علمای مجاهد، مرکز اسناد انقالب اسالمی، محمد حسن رجبی

فرمان مظفرالدین شاه و حوادث 15 ساله مشروطیت ، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
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کودتای 28 مرداد 1332ش

فاطمه پهلوان پور 

کودتــا، دکتــر مصــدق، شــعبان بــی مــخ، آمریــکا، حــزب  کلیــدی : تاریــخ،  کلمــات 
تــوده، سرلشــگر زاهــدی 

»کودتــای 28 مــرداد 1332«، یکــی از مهمتریــن و سرنوشــت ســاز ترین حــوادث 
کشــورمان بــه شــمار می آیــد. تاریــخ معاصــر 

کودتــا یکــی از نقــاط چرخــش و انتقــال قــدرت، از یــک دولــت ملــی بــه یــک   ایــن 
ح می تــوان دخالــت آمریــکا  دولــت دســت نشــانده خارجــی اســت. بــه وضــو
کودتــا،  ایــن  کــرد.  کودتــا مشــاهده  ایــن  را در  کشــور  ایــن  و دســت داشــتن 
حکومــت "دکتــر مصــدق" را برانداخــت و رژیــم دیکتاتــوری جایگزیــن آن، همــه 

کــرد فعالیت  هــای سیاســی جامعــه را ســرکوب 
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کودتای 28 مرداد  کوتاه مدت و دراز  مدت مورد نظر طراحان و مجریان  هدف های 
کوتاه  مدت عبارت بودند از:  دو دسته بوده است: هدف  های 

استقرار  و  شاه  بازگردانیدن  2ـ  مصدق  دکتر  ملی  حکومت  ساختن  سرنگون  1ـ 
4ـ  آمریکا  و  انگلیس  استعمار  سلطه  و  قدرت  بازگردانیدن  3ـ  سلطنتی  استبداد 

بازگردانیدن جریان نفت به غرب1 5ـ الحاق ایران به پیمان نظامی بغداد2
 اما هدف درازمدت عبارت بود از: نابودی حرکت ملی و ریشه کن ساختن آن در 

تمامی ابعاد و زمینه  ها و یا حداقل مخدوش نمودن آن.
کوتاه مدت  کودتای 28 مرداد، ایاالت متحده و انگلیس به اهداف   با پیروزی 
خود رسیدند و با براندازی حکومت دکتر مصدق و بازگردانیدن »محمدرضا شاه« 
کردند؛ اما به هدف دراز مدت خود هرگز نرسیدند.3  سلطه خود را در ایران تحکیم 
گیرد،  کودتای 28 مرداد نتوانست دستاورد جنبش ملی را از ملت ایران باز پس 
بر عکس سبب توسعه و تکامل مبارزه ضد استعماری به »ضد استبدادی« بود. 
کیفی در فرآیند رو به رشد حرکت ملی  که یک تحول  کودتای 28 مرداد سبب شد 
گردید، در  در ایران به وجود آید و این بار مبارزه علیه استبداد داخلی محور اصلی 
نهایت وقتی استبداد داخلی از بین رفت، استیالی خارجی خود به خود شکسته 

کودتا محسوب نمود.4 شد و این را می توان از پیامد  های این 

کودتای 28 مرداد اهداف 

کودتای 28 مرداد 1332 علل وقوع 

نه می توانست شرکت  بود، وی  کودتا مصدق  واقع مشکل اصلی طراحان  در 
نفت ایران و انگلیس را به زانو در آورد و چرخ های صنعت نفت ایران را بدون حل 
اختالف با انگلیسی  ها راه بیاندازد و نه حاضر بود به یک راه حل منطقی و قابل 

قبول تن در دهد.5
که بسته ماندن چاه های  انگلیسی  ها لجوجانه بر این سخن پافشاری می کردند 
گر در برابر  که ا نفتی بهتر از قبول اصل ملی شدن نفت است و استدالل آنها این بود 
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کنند، منافع و سرمایه گذاری  های آنها در سایر نقاط جهان  مصدق عقب نشینی 
هم به خطر خواهد افتاد.6

و  گفتند  ترک  را  شهر  این  آبادان  در  نفت  شرکت  فنی  اعضای  مهر 1330  در 2 
به  و  ننشست  پای  از  انگلستان  ایستاد.  باز  تولید  از  و  خاموش  آبادان  پاالیشگاه 
کرد و مصدق بالفاصله برای جوابگویی به دولت انگلیس در  سازمان ملل شکایت 
سازمان ملل حضور یافت7، اما این قضیه مسکوت ماند. مخالفت با مصدق در هر 
دو جناح راست و چپ افزایش یافته بود و انگلیسی  ها امیدوار بودند، این آشفتگی 
کار آمدن یک حکومت معقول در ایران شود؛ ولی  موجب تضعیف مصدق و روی 
به وسیله حزب  کمونیست  ها و خطر جانشینی مصدق  از پیشرفت  آمریکایی  ها 

توده نگران بودند.8
گرایید. نتیجه   در این میان روابط مصدق هم با مجلس و هم با شاه به تیرگی 
انتخابات دوره هفدهم مجلس بر خالف انتظار دکتر مصدق بود و همه مخالفان 
که با دربار وابستگی داشتند، از شهرستان  ها انتخاب  دولت در مجلس شانزدهم 

شده بودند.9
که در آغاز محترمانه و عادی به نظر می رسید، به تدریج به  روابط مصدق با شاه 
کرد و  گرایید. مصدق در تیر 1331 از مجلس تقاضای اختیارات فوق العاده  سردی 
گرفت، پست وزارت جنگ را شخصًا در اختیار بگیرد؛ اصرار وی به سوءظن  تصمیم 

شاه نسبت به مقاصد واقعی او افزود.10
گفت،  کودتای 28 مرداد 1332 باید  کاشانی" و مداخله او در   در مورد "آیت اهّلل 
پس از بروز و ظهور شکاف و اختالف بین ایشان و مصدق در جریان تجدید انتخابات 
هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در بهار 1332 و همچنین با بسته شدن مجلس 
کاشانی توسط مصدق، سخت ترین ضربه به ملت مسلمان  کنار زدن آیت اهّلل  و 
که ایشان به دکتر مصدق در تاریخ 27 مرداد 32 نوشته  ایران وارد شد. در نامه ای 
کرده است؛11اما  گاه  کودتا به وسیله "زاهدی" آ است، مصدق را از وقوع حتمی یک 

کرد. مصدق به این نامه بی اعتنایی 
ج  که در 9 اسفند 1331 انتشار یافت، سفر شاه را به خار کاشانی در اعالمیه ای   
کشور مضر به حال مملکت دانست و از مردم خواست از مسافرت او جلوگیری  از 
که با بی اعتنایی شاه  کنند. در همان روز نیز نامه ای به شرح زیر برای شاه فرستاد 

مواجه شد.12
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که ضمن نامه رسمی   »به عرض اعلی حضرت همایون شاهنشاهی می رساند 
به وسیله هیئت رئیسه مجلس شورای ملی نظر خود را به عدم صالح مسافرت 
همایونی در این موقع خطیر به عرض رسانیده ام، اینک بدین وسیله نظر خود را 

بار دیگر تأیید می نمایم.«13

و  شگفتی  موجب  شاهنشاهی  همایون  اعلی حضرت  مترقبه  مسافرت  خبر 
رئیسه  هیئت  و  شده  پایتخت  مردم  و  مملکت  اهالی  قاطیه  فوق العاده  نگرانی 
کنونی به هیچ وجه  که در وضع آشفته  مجلس شورای ملی به عرض می رساند 
به مسافرت  مبادرت  اعلی حضرت همایونی  که  نمی داند  و صواب  به مصلحت 
کشور تأثیرات عمیق و نامطلوب حاصل نمایند،  فرمایند و ممکن است در تمام 
که قطعًا در این مورد تجدید  به این لحاظ از پیشگاه همایونی استدعا می شود 
تبدیل  آینده  سال  در  دیگری  موقع  به  را  مسافرت  به  تصمیم  و  فرموده  نظر 

فرمایند.«
گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ همکاری  و  انگاری  سهل  بی توجهی،  اثر  بر  سرانجام   
کودتای  آمریکا  کمک  به  زاهدی  سرلشکر  1332ش.  مرداد   28 روز  در  مصدق 

کرد.14 سیاهش را اجرا 
کودتا  که   »کیانوری« در خاطراتش بازگو می کند: »حوالی ظهر به ما خبر رسید 
مستشاران  که  رسید  خبر  پادگان  ها  از  اجراست.  حال  در   

ً
شدیدا اوباش  توسط 

مسلم  طور  به  و  نیستند  تنها  اوباش  و  داده اند  حرکت  دستور  آمریکایی 
گروهبان  های ارتش در لباس شخصی در میان آنها هستند... 

لو  اتفاق  گر  ا چون  کنیم؛  جمع  اسلحه  نمی توانستیم  مصدق  دوره  در  ما 
کودتا  گویا ما می خواهیم علیه مصدق  که  می رفت، جنجال عجیبی به پا می شد 

کنیم.«15
 هیچ نیروی مدافع واقعی مصدق و دشمن شاه در خیابان ها وجود نداشت، 
فرمانداری  اعالمیه  و  شدند  کوبیده  شدتی  چنین  با  هم  آنها  که  توده ای  ها  جز 
که حق تظاهرات ندارند.16خود دکتر مصدق  نظامی مصدق علیه آنها صادر شد 

کاشانی سیدابوالقاسم 
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که  می گوید: »مسلط شدن افراد چپ هم بر اوضاع حرفی بود بی اساس، چون 
که  گر داشتند چه وقت مقتضی و شایسته بود  که ا احزاب چپ اسلحه نداشتند 
که متوجه  کار برند و خود را از خطری  کشف اسرار دستجات چپ آن را به  بعد از 

کنند.«17 آنها شده بود حفظ 
هواداران شاه از ساعت 9 صبح 28 مرداد شعار »زنده باد شاه« را با »مرگ بر 
کینه  که  حزب توده« درآمیختند تا به این ترتیب آن بخش از هواداران مصدق را 
کرده یا  ضد تود ه ای آنان به مراتب بیش از اختالفشان با شاه بود، با خود همراه 
کنند. ساعت 2 بعد از ظهر شهربانی و ستاد ارتش با شش تانک  حداقل بی طرف 

کامیون حامل سرباز محاصره شد.18 و چند 
گام جلو می رفتند. آنها ابتدا خانه مصدق را محاصره و از  گام به  کودتاچیان   
کردند،  کشور اعالم  گرفتند، حکومت خود را به سرتاسر  کردند، رادیو را  شهر جدا 

سپس به خانه مجزای مصدق یورش بردند.19 
 28 ظهر  می نویسد:  مصدق  هوادار  افسران  از  نجاتی«  »غالمرضا  سرهنگ 
مرداد چند تن از افراد سازمان افسران ناسیونالیست متوجه توطئه می شوند و 
کنند و در نهایت سرهنگ »طاهر قنبریک«  که دیگران را جمع  در صدد برمی آیند 
آنها  بود.  کمری  اسلحه  سالحشان  تنها  که  می دهد  تشکیل  نفره ای  پنج  گروه 
با  و  را مشاهده می کنند  کودتاچی  ازدحام جمعیت  و  به خانه مصدق می روند 

سرشکستگی محل را ترک می کنند.20 
کودتاچیان  مصدق،  دکتر  خانه  شدن  خراب  و  تانک ها  فزونی  اثر  در  باألخره 
و  ریخت  فرو  دیوار ها  و  خانه  سقف  مسلسل  و  توپ  شلیک  با  کردند،  پیشروی 

کنین مجبور به فرار شدند.21 ویران شد و سا
کرد:  کودتا پیروز شد و سرلشکر زاهدی برنامه خود را چنین اعالم   بدین ترتیب 
کشاورزی 4ـ  کردن  1ـ حکومت قانون 2ـ  باالبردن سطح زندگی مردم 3ـ موتوریزه 
کارگران 6ـ بهداشت عمومی 7ـ تقویت  پایین آوردن هزینه زندگی 5ـ باال بردن مزد 

کشاورزی و...22  بنیه مالی 
که »سرهنگ ممتاز« مشغول دفاع از خانه اش بود، به  دکتر مصدق هنگامی 
تا  می روند،  معظمی«  »مهندس  خانه  به  خود  منزل  از  شایگان«،  »دکتر  اتفاق 

عصر روز بعد در آن خانه می مانند تا دستگیر می شوند.23
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مقدورات  و  توان  باید  نخست،  بود:  عمده  بخش  چهار  شامل  کودتا  ح  طر
گرفته شود. دوم، سران مخالف  کار  تبلیغاتی و سیاسی سازمان علیه مصدق به 
بر تنش و  با ایجاد اغتشاش  باید به تحصن در مجلس تشویق شوند و  مصدق 
کودتا مشورت نشده  گردد، سوم، چون با شاه در مورد  آشفتگی موجود افزوده 
بود، می بایست موافقت وی با عزل مصدق و انتصاب زاهدی به نخست وزیری 
گردد.24  تأمین  ارتش  در  باال  رده  افسران  پشتیبانی  جلب  چهارم،  شود.  کسب 
گردید، فرمان عزل  کسب همکاری شاه، »گروه روزولت« آماده شروع عملیات  با 
مصدق و انتصاب زاهدی تهیه و به امضای شاه رسید. شب 15 اوت)24 مرداد( 
گارد شاهنشاهی فرمان عزل مصدق را به  سرهنگ "نعمت اهّلل نصیری" فرمانده 
گاه شده بود، فرمان را جعلی  که از چگونگی توطئه آ کرد؛ ولی مصدق  او تسلیم 

کرد.  دانست و حکم بازداشت نصیری را صادر 
در این هنگام نیرو های نظامی وفادار به مصدق در نقاط مختلف شهر مستقر 
شدند. جستجوی وسیعی برای بازداشت زاهدی آغاز شد و مبلغ یکصد هزار ریال 
گردید.25 نیرو های زرهی شکست خورده و شاه  جایزه برای دستگیری او تعیین 
گریخت. با بازداشت  کرد و به »بغداد« رفت و سپس به »رم«  کشور را ترک  هراسان 
کودتا شکست خورد و روزولت و همکارانش مجبور شدند  ح اجرای  نصیری طر
کنند. زاهدی در یکی از خانه  های امن »سیا« مخفی شد  ح  استراتژی جدید طر
کردند  را تهیه و پخش  از فرامین شاه  و مأموران سیا روز 25 مرداد نسخه هایی 
مطلع  شاه  تصمیم  از  مردم  بود،  نکرده  تأیید  را  فرمانی  چنین  مصدق  چون  و 
شدند.26 همچنین بیانیه ای مبنی بر دعوت نیرو های مسلحانه حمایت از شاه 
کرده و  تهیه و منتشر شد. هیئت مستشاری آمریکا، طرفداران زاهدی را مسلح 

کسب پشتیبانی پادگان های نظامی دیگر شهرستان ها اقدام شد.27  برای 
نظامی  فرماندهان  پیش  شاه  فرمان  با  افرادی  اعزام  روزولت  بعدی  دستور 
فرمانده  توانستند  مرداد   26 روز  افراد  این  است.  »کرمانشاه«  و  »اصفهان« 
بختیار"  "تیمور  قطعی  موافقت  و  کنند  بی طرف  حداقل  را  اصفهان  نیرو های 
که روز 28 مرداد  کرده  و از او بخواهند  کودتا جلب  کرمانشاه( را با  )فرمانده پادگان 

کند.28  با تمامی نیروهای خود به سوی تهران حرکت 

کودتای 28 مرداد 32 چگونگی اجرای 
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که رونوشت و مشخصات آن  روز 27 مرداد چکی از سفارت آمریکا صادر شد 
  از طرف دکتر مصدق در محکمه نظامی ارائه شد؛ با صدور این چک 

ً
چک بعدا

که وجوهی در  کودتای 28 مرداد در تهران تدارک دیده شده بود، بدین ترتیب 
گروهی از اراذل و اوباش و سردسته هایشان چون "طیب"، "رمضان یخی"،  بین 

"شعبان بی مخ"، "محمود مسگر"، "ملکه اعتضادی" پخش شد.29
اختیار  که در  را  ارتش  گرفت و حاضر نشد  با مصدق  به مقابله   شاه تصمیم 
 31 تیر   25 در  مصدق  بنابراین  بگذارد.  دولت)مصدق(  اختیار  در  بود  خودش 
کرد. به دنبال  استعفاء داد و شاه "قوام السلطنه" را به نخست وزیری منصوب 

گرفت.30  کشور را فرا  استعفای مصدق موج اغتشاش سراسر 
مردم شهر تهران به نفع مصدق در خیابان ها شعار می دادند و به طرف میدان 
به  مجبور  قوام السلطنه  اعتراضات  این  دنبال  به  بودند.31  حرکت  در  بهارستان 
را در اختیار  بازگشت و وزارت جنگ  استعفا شد و دکتر مصدق به منصب خود 

کرد.32 گرفت و شاه عقب نشینی 
مناسبات  مصدق  کرد.  وارد  شاه  روحیه  به  شدیدی  ضربه  اقدامات  این   
کرد و اوضاع ایران رو به وخامت شدیدی  سیاسی بین انگلیس و ایران را قطع 
وام  های  درخواست  و  فرستاد  آیزنهاور"  "پرزیدنت  به  نامه ای  مصدق  گذاشت. 
کرد؛ اما با پاسخ سردی مواجه شد و موقعیت  بیشتری را برای حل مسأله نفت 

داخلی مصدق بیش از پیش تضعیف شد.33
کردن خطر مداخله »شوری« در ایران قادر  که فقط با عنوان   مصدق می دید 
در  لذا  کند،  عجله  ایران  به  اقتصادی اش  کمک  در  نماید  وادار  را  آمریکا  است، 
شد؛  حاصل  معکوس  نتیجه  نیز  پیام  این  از  کرد.  عنوان  را  مسأله  این  نامه ای 
مصدق  به  و  بهراسد  ایران  در  کمونیسم  خطر  از  آیزنهاور  اینکه  جای  به  یعنی 
حکومت  براندازی  در  انگلیسی  ها  با  خطر  رفع  برای  گرفت  تصمیم  کند،  کمک 
گرفتند از راه زور حرکت مصدق را  کند. در حقیقت آنها تصمیم  مصدق همکاری 
کودتای  که همان  کودتای مفصلی تدارک دیدند  کنند و برای ضربه آخر  ساقط 

28 مرداد 32 بود.34
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