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مقدمه
به منظور تمهید مطالب، مى   بایست بر سه نکتۀ مبنایى عنایت داشت:

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

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

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

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

طبع نرسیده است. 

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

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

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

1393، ج1: 78). 
 عواملی چون «طرد خلیفۀ به حق رسول خدا(ص) که از جانب خداوند منصوب شده»، 
«کوتاهی در جهاد»، «سهل انگاري در تطبیق دین در جامعه»، «رها کردن مبادي و ارزش  هاي 
که  جامعه  اي  است.  مؤثر  الهى  استبدال  سنت  در  دین»  شریعت  از  «انحراف  و  اخالقی» 
جایگزین جامعۀ قبل می  شود نیز داراي شرایطی چون «تمسک به والیت خلیفۀ الهی که 
به عنوان جانشین حضرت رسول(ص) از جانب خداوند معرفی شده»، «جهاد در راه خدا» و 
«سعی و کوشش براى پیاده کردن اسالم در جامعه» خواهد بود (رضوانى، 1386: 25-26). 
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 مبانى و شواهد قرآنى سنت استبدال . 2
با نگرشى کلى به آموزه  هاى قرآنى با محوریت واژة «بدل»، سه نکتۀ اساسى به دست مى  آید: 

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

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

عرضه داشت:

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

که در تعریف این سنت وجود دارد، اشاره   دارند: 

الف. عدم   نیاز خداوند به عبادت شدن توسط انسان  ها

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

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

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

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

(مکارم شیرازى، 1374، ج 18: 223).

ب. پیروزى حتمى دین الهى

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

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

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

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

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

.(۳۲

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

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

ج. تأکید بر نصرت دین الهى

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

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

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

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

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

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

مى دهیم!» (غافر/51).

د. لزوم تبعیت از رهبران الهى

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

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

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

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

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

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

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

الف. جایگزینى و عقوبت جامعۀ غیرمطیع 

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

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

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

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

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



فرهنگ رضوى52

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

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

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

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

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

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

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

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

ب. تکریم جامعۀ جایگزین

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

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

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

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

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

هراسى ندارند... (مائده/۵۴).

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

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

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

ارائه مى  شود:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1407ق، ج 3: 427)

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

است (طوسى، 1411ق، ج1: 411).

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

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

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

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

الف. رهایى از ظلم و ستم حاکمان جور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به  یارانش  و  حسین(ع)  امام  مظلومانۀ  شهادت  از  بعد  نیز  علویان  و  سادات  از  گروهى 
خونخواهى قیام کردند. هنگامى که یکى از اوالد امام على(ع) به همراه یاران خود علیه خلیفه 
قیام مى کرد و کشته مى شد، خلیفه به قلع و قمع همراهان و یارانش فرمان مى داد و آنان براى 
در امان ماندن، روى به کوهستان عراق و دیلم مى نهادند. به عنوان نمونه یحیى بن عبداهللا بن 



فرهنگ رضوى60

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

حسن بن حسن بن على بن ابى  طالب(ع) پس از خروج نفس زکیه به دیار طبرستان و دیلم آمد 
و در آنجا نیز قیام کرد تا آنکه هارون الرشید، فضل بن یحیى را مأمور دفع او کرد و یحیى بن 
عبداهللا(ع) در بغداد زندانى شد و درگذشت (خطیب بغدادى، 1417ق، ج14: 115). همچنین 
یحیى بن عمر بن یحیى بن حسین بن زید بن على بن حسین بن على  بن ابى  طالب(ع) در دوران 
خالفت المستعین در سال 250 ق. در کوفه قیام کرد اما دستگیر و سرش از بدن جدا شد. 
پس از آن، یاران یحیى به کوهستان رى و طبرستان گریختند (نک: ابوالفرج اصفهانى، 1385: 

.(420

د. مهاجرت سادات به حکومت علویان طبرستان

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

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

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

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

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

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

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

دارد:

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

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

در ایران به شمار آورد:

اثبات تفوق معارف مکتب اهل بیت(ع) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(جعفریان، 1383: 499).

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

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

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

(شیرازى، 1379: 117).

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

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

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

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

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

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

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

بردند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در امان نگه داشتن پیروان مکتب اهل بیت(ع) در ایران ـ ارائه کرد.
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