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چکیده
ی کــه در گذشــته بــه دالیــل ســنتی زنــان
نیمــی از جوامــع بشــری را زنــان تشــکیل میدهنــد؛ در حال ـ 
از حضــور اجتماعــی محــروم بــوده و درجــه دوم محســوب میشــدهاند؛ بنابرایــن کنشهــای اجتماعــی
زنانــه معنــادار اســت .عــاوه بــر ایــن ،زنــان تربیــت فرزنــدان را بــر عهــده دارنــد و در «اجتماعــی شــدن»
نســل آینــده نقــش بیشــتری نســبت بــه مــردان خواهنــد داشــت .از جملــه کنشهــای اجتماعــی زنــان،
کنشهــای مذهبــی اســت .همــواره زنــان بــه لحــاظ بــاور و رفتــار ،مذهبیتــر از مــردان هســتند و در
اماکــن مذهبــی نیــز بیشــتر مشــاهده میشــوند .از ایــن حیــث مطالعــه «زیــارت زنانــه» اهمیــت دارد .در
ایــن مقالــه ،بــا رویکــرد پدیدارشــناختی و بــا بهرهگیــری از فنــون مشــاهده ،مصاحبــه و بررســی اســناد
زیــارت بانــوان در حــرم امامــزاده محسنبنموســیبنجعفر gکــه بــه دلیــل انتســاب بــه امــام رضــا
 ،gبــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــده ،مــورد بررســی انسانشــناختی قــرار گرفتــه اســت .طبــق نتایــج
ت آمــده ،زیــارت در «تجربــۀ زیســته» زنــان بــه لحــاظ معنــای منــدرج و خــودآگاه ،کارکردهــای
بــهدس ـ 
«حاجتخواهــی»« ،التیــام و تشــفی»« ،تکلیفمــداری»« ،جایگزینــی نمادیــن»« ،تبــادل مــادی»،
«خودشــکوفایی»« ،همبســتگی غیابــی» و «تشــکر» را در بــر میگیــرد و بــر اســاس معنــاکاوی محقــق بــا
رهیافــت اتیــک ( )eticمتضمــن معانــی «تقدسبخشــی»« ،ایدئالگرایــی»« ،همذاتپنــداری»« ،کســب
تجربــۀ دینــی»« ،اندمــاج انگیزشــی» و «ابطالناپذیــری» اســت.
کلیدواژهها :زنان ،زیارت ،پدیدارشناسی ،امامزاده ،محسنبنموسی.
 .1دانشیار گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم( gنویسنده مسئول)khanmohammadi49@yahoo.com:
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلومaseman.moon1397@gmail.com: g
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مقدمه
یکــی از موضوعــات مهــم و مشــترک بیــن همــۀ ادیــان ،پدیــدۀ «زیــارت» اســت .از آن جــا کــه
ً
انســان فطرتــا گرایــش بــه پرســتش دارد ،همــواره درصــدد پرســتش خــدای یگانــه و توسـلجویی
بــوده و بــهواســطۀ زیــارت کــردن ،ایــن موضــوع مهــم را در وجــود خویــش پــرورش میدهــد .زیارت
بــهمثابــه امــری قدســی در جهانبینــی اســامی جایــگاه ویــژهای دارد و بــرای انســان دینــدار در
هــر عصــری برخــی از زمانهــا و مکانهــا متفــاوت و متمایــز اســت .زیــارت کنــش معطــوف بــه
ارزش و دســت یافتــن بــه رســتگاری و تقــرب بــه خداونــد بــه میانجــی دیــدار از اشــخاص و اماکــن
متبرکــه اســت(محمدی و همــکاران.)102 :1396 ،
زیــارت ،تداعیکننــده زائرانــی اســت کــه بــهقصــد زیارتگاههــای مقــدس در سراســر دنیــا بــه
ســفرهای دور و دراز و دشــوار میرونــد و بــا انجــام مناســک خــاص دینــی بــه زیــارت آن مکانهــا
میپردازنــد .زیــارت در نــگاه عمومــی بــه معنــای تشــرف بــه حضــور شــخص یــا مکانــی مقــدس
همــراه بــا انجــام آداب و مناســک خــاص بــه دلیــل احتــرام و گرامیداشــت وی و توس ـلجویی بــه
اوســت .ایــن امــر در دیــن مبیــن اســام کنشــی باورمندانــه بــوده و از جایــگاه ویــژهای برخــوردار
اســت« .زیــارت زنانــه» نــوع خاصــی از زیــارت اســت کــه توســط زائــران زن بــا ویژگیهــا ،نیازهــا و
روشهــای زنانــه صــورت میگیــرد و اگرچــه در طــول قــرون متمــادی وجــود داشــته ولــی گویــا در
دنیــای مــدرن ،شــاخصتر و پررنگتــر شــده اســت.
از وجــوه مشــترک فــرق و مذاهــب اســامی بهخصــوص شــیعیان ،وجــود مقابــر و مشــاهد متبرکه
امامــزادگان و زیــارت ایشــان در جایجــای جهــان اســام اســت .بنــا بــر نــص کتــب تراجــم و رجال
اهــل ســنت در احــواالت بــزرگان حدیـث ،اهتمــام بــه توســل و زیــارت مشــاهد در طــول تاریــخ رایج
و متــداول بــوده اســت و مســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی ،بــه اســتناد آیــات و احادیــث و روایــات
متعــدد بــر مشــروعیت امر زیــارت اتفــاقنظــر دارند(منتظرالقائــم)14 :1393 ،
زنــان و مــردان در زیــارت قبــور عزیــزان خــود و صالحــان و اولیــای الهــی حکــم یکســان دارنــد؛
زیــرا احــکام اســام دربــارۀ زن و مــرد یکســان اســت ،مگــر جایــی کــه دلیلــی بــر اختصــاص وجــود
داشــته باشــد .در معتبرتریــن ســند مکتــوب مســلمانان یعنــی قــرآن ،آیاتــی مربــوط بــه زیــارت
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399
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پیامبــر nدر حیــات و ممــات ایشــان وجــود دارد کــه شــیعیان مضمــون ایــن آیــات را دربــارۀ
دیگــر معصومــان و اولیــای الهــی نیــز از ایــن حیــث کــه آنــان همگــی نــور واحدنــد ،قابلتعمیــم
میداننــد .در آیــات دیگــری بــه تعظیــم شــعائر الهــی اشــاره شــده اســت و فقهــای معاصــر زیــارت
قبــور مؤمنــان را جــزو تعظیــم شــعائر محســوب میکننــد .در چنیــن آیاتــی خداونــد زنــان و مــردان
را بــا هــم مــورد خطــاب قــرار داده و جــواز زیــارت قبــور برایشــان یکســان آورده شــده اســت .روایاتی
همچــون نحــوۀ بــه زیــارت قبــور رفتــن عایشــه ،آمــوزش آن توســط پیامبــر nیــا روایــات مبتنی بر
بــه زیــارت رفتــن حضــرت زهــرا  hبــر ســر قبــور حمــزه سیدالشــهدا و شــهدای احــد ،گونـهای از
داللتهــای شــرعی بــر امــر جــواز و یــا اســتحباب ایــن نــوع زیــارت اســت و اگــر برخــی مذاهــب
ً
اســامی تلویحــا بــه کراهــت ایــن موضــوع فتــوا دادهانــد ،نــه در خصــوص زیــارت زنــان اســت بلکه
بــه دلیــل احتمــال مفاســد و مراتبــی اســت کــه امــکان دارد بــر بیــرون رفتــن زنــان از خانــه مترتــب
گردد(موســوی مقــدم.)102-101 :1396 ،
ریش ـههای تاریخــی زیــارت ،مبیــن آن اســت کــه زیــارت قبــور بــرای زنــان از ابداعــات شــیعه
نیســت ،بلکــه ایــن مســئله در ســنتهای مردمــی ریشــه دارد و از همــان روزهــای نخســت و
ســدههای پیشــین ،زنــان مســلمان بــه زیــارت قبــور میرفتــه و آنهــا را اکــرام میکردهاند(همــان:
.)117
نظــر بــه اینکــه زنــان ،نیمــی از جامعــۀ انســانی را تشــکیل میدهنــد و محــور خانــواده محســوب
میشــوند ،بایــد از نظــر جســمی و روحــی از نشــاط و ســامت الزم برخــوردار باشــند؛ چــرا کــه
ایشــان را در انجــام وظایــف خویــش کــه مهمتریــن آن وظیفــۀ مــادری و تعلیــم و تربیــت فرزنــدان
اســت ،یــاری میکنــد و باعــث پــرورش نســلی ســالم و کارآمــد در جامعــه میشــود.
بررســی انسانشــناختی پدیــدۀ «زیــارت زنانــه» در واقــع شــرح کنــش زیارتــی بیــن بانــوان اســت
کــه بــهصــورت انفــرادی یــا جمعــی انجــام میگیــرد و گســترۀ آن از زیــارت پیامبــران و امامــان و
اولیــای الهــی در مکانهــای دوردســت تــا زیــارت قبــور امــوات و همچنیــن امامــزادگان در شــهر و
دیــار خویــش را شــامل میشــود .نمون ـ ۀ ایــن بقــاع متبرکــه ،امامــزاده محسنبنموس ـیبنجعفر
 gاســت کــه از قدیــم و ســدههای پیشــین بــا عنــوان «امامــزاده غریــب» مــورد زیــارت اهالــی
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اصفهــان بــوده و بــه خاطــر انتســاب بــه امــام رضــا  gمــورد توجــه عــام و خاص قــرار گرفته اســت.
بدیــن ترتیــب اگرچــه حکــم فقهــی زیــارت کــردن دربــارۀ زنــان و مــردان یکســان اســت؛ امــا بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن پدیــده نوعــی کنــش و رفتــار اجتماعــی محســوب میشــود کــه بیــن زنــان
ویژگیهــا ،کارکردهــا ،آثــار و پیامدهــا یــا حتــی انگیزههــای متفاوتــی دارد؛ از دیگــر ســو زنــان بــه
دلیــل فرصــت و فراغــت بیشــتر بــه ایــن امــر اهتمــام بیشــتری مینماینــد و زیــارت قبــور صالحــان
و اولیــای الهــی همــواره مــورد توجــه و عنایــت ویــژه ایشــان بــوده اســت .در ایــن مقاله ســعی شــده
بــا نگاهــی انسانشناســانه بــه تمــام ابعــاد پیــدا و پنهــان ایــن پدیــدۀ اجتماعــی پرداختــه شــود.

روش تحقیق
رویکــرد پژوهشــی در ایــن مقالــه ،پدیدارشــناختی اســت .پدیدارشناســی از نظــر لغــوی عبــارت
اســت از مطالعــۀ پدیدههــا از هــر نــوع و توصیــف آنهــا بــا در نظــر گرفتــن نحــوۀ بــروز و تجلــی
آنهــا ،قبــل از هرگونــه ارزشگــذاری ،تأویــل یــا قضاوت ارزشــی .پدیدارشناســی گســترۀ معنایی
ـوع معیــن از طریــق شــعور
وســیعی دارد بــه طوریکــه در ســطوح نــازل بــه توصیــف صـ ِ
ـرف موضـ ِ

بیواســطه 1اطــاق میشــود؛ امــا در ســطوح فراتــر تــاش میکنــد از ظواهــر عبــور کنــد و
ً
بــه باطــن دســت یابد(فرامــرز قراملکــی .)338 :1396 ،پدیدارشناســی اساســا مطالعــه «تجربــۀ
زیســته» یــا «جهــان زندگــی» اســت و میکوشــد معانــی آن را آنچنانکــه در زندگــی روزمــره
زیســته میشــود ،آشــکار ســازد .در نتیجــه ،در ایــن روش ،هــدف اصلــی از انجــام یــک توصیــف
جامــع از پدیــدۀ تجربــهشــده ،دســتیابی بــه درک ســاختار ذاتــی آن اســت و ارائــه یــک مفهــوم
تفســیری از درک پدیــده ،بیــش از توصیــف آن مــد نظــر اســت(امامی ســیگارودی و همــکاران،
57 :1391ـ .)58
بنابرایــن ،الزم اســت محقــق بــرای رســیدن بــه مقصــود ،از تکنیکهــای مشــاهدۀ مشــارکتی،
مصاحبــه ،شجرهشناســی و بررســی اســناد و مــدارک ،کشــف باورداشــتها و برداشــتهای
1. direct awareness
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محلــی (رهیافــت ِامیک )1و دیــدگاه محقق (رهیافــت ِاتیک )2بهــره بگیرد(کتــاک.)686 :1386 ،
ن تــا شــهریور ســال  1397یعنــی حــدود شــش مــاه در
ازای ـنرو در ایــن پژوهــش کــه از فروردی ـ 

نشــانگاه امامــزاده محسنبنموس ـیبنجعفر  gصــورت پذیرفــت از فنــون زیــر اســتفاده شــد:
 .1مشــاهدۀ مشــارکتی :نگارنــدگان بــا حضــور مســتمر در نشــانگاه ،در طــول مــدت شــش مــاه،
تمامــی عناصــر و مؤلفههــا ،فضــای فیزیکــی ،مناســک و مراســم را بررســی کردنــد و بـ ه طــور کلــی
مشــاهدۀ کامــل پدیــده را از منظرهــای مختلــف ،چــه بـ ه صــورت آشــکار و چــه پنهــان ،مــورد توجه
قــرار دادنــد تــا اطالعــات دقیقتــری از دل آن پدیــد آیــد .در فراینــد ایــن مشــاهدات ،اســتفاده
از عکــس ،فیلمبــرداری ،همچنیــن مشــارکت در انجــام مراســم و همــکاری بــا خادمــان نشــانگاه،
نتایــج بهتــری را نصیــب محقــق کــرد.
 .2مصاحبــۀ همدالنــه :مصاحبــه بــا  35نفــر کنشــگر در زمانهــای مختلــف اعــم از زمانهــای
عــادی و زمانهایــی کــه مراســم خاصــی در نشــانگاه صــورت میگرفــت ،انجــام شــد تــا تأثیــر ایــن
موقعیتهــا خنثــی شــود .مصاحبههــا از نــوع نیمــه ســاختیافته انجــام شــد؛ یعنــی ،محــور
ســؤاالت مشــخص و معیــن بــود امــا لحــن ســؤاالت بــهمقتضــای مصاحبهشــوندهها تغییــر پیــدا
ً
میکــرد .معمــوال ســؤاالت از آســان بــه مشــکل پیــش میرفــت و زمانــی کــه بــه ســمت تکــراری
بــودن میرســید ،بــه ســمت ســؤاالت جدیدتــری مرتبــط بــا موضــوع تغییــر مییافــت .بــرای فهــم
ی کــه تمامــی مضامیــن از دل آن اســتخراج
دقیقتــر همــۀ مصاحبههــا پیادهســازی شــد ،بـ ه طــور 
و از بیــن همــۀ آنهــا حــدود  50مضمــون انتخــاب شــد و از تجمیــع آنهــا  14گــزار ه اصلــی یــا
فراگیــر مــورد اســتناد واقــع گردید(عابــدی جعفــری و همــکاران.)159 :1390 ،
 .3شجرهشناســی و بررســی اســناد :پدیــدۀ «زیــارت زنانــه» چــون در نشــانگاه زیارتــی خــاص
مــورد مطالعــه قــرار میگرفــت ،نیــاز بــود بــرای بررســی دقیــق و شــناخت ابعــاد گوناگــون مســئله،
اســناد و شــجرۀ نشــانگاه تحقیــق و مــدارک تاریخــی خــود پدیــده بهدقــت بررســی شــود .بنابراین،
ک ســو بــا ورود بــه مــکان و گرفتــن فیلــم و عکــس و پرســیدن اطالعــات از متولیــان
نگارنــدگان از یـ 
و خادمــان در بــاب مســئله ،ســعی در جمـعآوری اســناد شــفاهی کردنــد؛ از دیگــر ســو بــا بررســی
1. emic Approach
2. etic Approach
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کتــب و مقــاالت و ســایتهای مرتبــط ،اســناد مکتــوب را نیــز بررســی و مطالعــه کردنــد.
در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت در رویکــرد پدیدارشــناختی ،محقــق بــا عبــور از الیههــای
عینــی و پیــدا بــه الیههــای عمیــق و ناپیــدا تــاش میکنــد بــه اذهــان کنشــگران دسترســی یابــد
و رفتارشــان را تجزیـ ه و تحلیــل کنــد .بــرای رســیدن بــه هــدف مذکــور ،ســؤاالت ابتدایی کــه درباره
ن قــرار اســت:
پدیــدۀ «زیــارت بانــوان» بــه ذهــن محقــق متبــادر میشــود ،از ایـ 
ـ آیــا پدیــدهای بـ ه عنــوان «زیــارت زنانــه» موضوعیــت خاصــی دارد یــا ایــن موضــوع نیــز هماننــد
همـ ۀ زیارتهایــی اســت کــه همــگان اعــم از مــرد و زن انجــام میدهنــد؟ برفــرض وجــود زیارتــی
خــاص بــا عنــوان «زیــارت زنانــه» یــا «زیــارت بانــوان» آیــا آداب و مناســک خاصــی بــرای آن وجــود
دارد؟ آداب زیارتــی بانــوان (نحــو ۀ انجــام مناســک) ایشــان ،خاصــه در مــکان مــد نظــر چگونــه
اتفــاق میافتــد؟ چــه مراســمی در ایــن مــکان انجــام میشــود و نحــوۀ حضــور کنشــگران بانــو
در آن چگونــه اســت؟ امــر زیــارت کــردن چــه تأثیراتــی بــر ایشــان میگــذارد؟ الیههــای نهفتــه
و پنهــان ایــن عمــل بــر زنــان چگونــه اســت؟ بیــن زیــارت ایــن امامــزاده و بانــوان چــه رابط ـهای
میتوانــد وجــود داشــته باشــد؟
4ـ رهیافــت ِامیــک و ِاتیــک :در پاســخ بــه پرسـشهای فــوق ،از دو ســطح توصیــف یــا بــه قولــی

رهیافــت «امیــک» و ســطح تحلیــل یــا رهیافــت «اتیــک» میتــوان اســتفاده کــرد .در ســطح
توصیــف بــا رعایــت اصــل فراغــت ارزشــی ( )value freeبــه کشــف باورداشـتها و آنچــه کنشــگران
بــه زبــان مــی آورنــد ،پرداختــه میشــود و در ســطح تحلیــل ،محقــق برحســب تــوان علم ـیاش
بــا معنــاکاوی رفتارهــا و کنشهــا از ســطح بــه عمــق حرکــت و معانــی ناپیــدا را کشــف و ثبــت
میکند(اســمیت.)176 :1394 ،

تعریف مفاهیم
ایــن پژوهــش حــاوی ســه مفهــوم همبســته «زیــارت زنانــه»« ،امامــزاده» و «محس ـنبنجعفر»
اســت کــه بــه توضیــح مختصــر آنهــا میپردازیــم.
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 .1زیارت زنانه
از نظــر جامعهشناســی دیــن ،زیــارت دربردارنــده شــیوههای ارتبــاط نمادیــن انســانها از طریــق
زبــان گفتــاری ،نوشــتاری و جســمانی اســت کــه میــراث فرهنگــی را محافظــت و ادب عامیانــه را
ً
آشــکار میکند(کوئــن .)57 :1395 ،واژ ۀ «زیــارت» معمــوال تداعیکننــده زائرانــی اســت کــه
بــه مقصــد زیارتگاههــای مقــدس در سراســر دنیــا بــه ســفرهای دور و دراز و دشــوار میرفتنــد.
دقــت در کلمــه التیــن ،Pilgrimageنشــان مــی دهــد کــه بــه معنــای «بـ ه جــای دور رفتــن» اســت
کــه ب ـ ه طــور ضمنــی ،معنــای ســفر بــهجــای مقــدس بــرای انجــام فرایــض دینــی در آن نهفتــه
اســت(تیموتی و الســن.)43 :1392 ،
در مکتــب تشــیع یکــی از راههــای تقــرب بــه خداونــد و تعالــی روح و ارتقــای نفــس بــه مــدارج
عالــی ،زیــارت مشــاهد مشــرفه و آرامــگاه پیشــوایان دیــن اســت کــه بــه مقــام والیــت الهــی نائــل
شــدهاند و اربــاب فضــل و کمــال در طــی روایــات و احادیــث نورانــی در مجموعههــای مســتقلی
چــون «کامــلالزیــارات» آن احادیــث را فراهــم کردهاند(عابــدی.)9 :1376 ،
دربــار ۀ معنــای زیــارت ،ســخن بســیار گفتــه شــده اســت؛ از جملــه در زبــان عربــی ،مرحــوم
َ
َ َ
العــرف َقصـ ُـد َ
الزیــارة فــی ُ
ن بــاره میگویــدّ « :
المـ ُـزور ِاکرامــا لــه َو تعظیمــا لــه َو
طریحــی در ای ـ 
ِ
ِ
ِاستیناســا ِبـ ِـه»؛ معنــای زیــارت در عــرف (در غیــر معنــای لغــوی آن) عبــارت اســت از آهنــگ مــزور
کــردن بــرای گرامیداشــت و بزرگداشــت او و بــرای انــس یافتــن بــه او(مجیــری.)48 :1388 ،
ســید محســن امیــن در «کش ـفاالرتیاب» میگویــد :همچنــان کــه یــک فــرد کــه مثــل دیگ ـران
اســت و بــا مبعــوث شــدن بــه رســالت ،واجباالطاعــه میشــود و موقعیــت ویــژهای پیــدا میکنــد،
یــک قطعــه زمیــن هــم در اصــل ،بــا زمیــن دیگــر تفاوتــی نــدارد امــا وقتــی در آن پیامبــر یــا ولــی خدا
دفــن میشــود ،بــهواســطه آن شـرافت ،فضیلــت و برکتــی پیــدا میکنــد کــه از قبــل نداشــته اســت؛
از ایــنرو احترامــش الزم و اهانتــش حـرام اســت .از جملــه احترامــات بــه وی ،آهنگ زیــارت آن کردن
و بنــای قبــه و ضریــح در آن اســت(طالبی و بـراق .)79 :1394 ،در برخــی از آیــات قرآن کریم ،تعظیم
شــعائر الهــی مــورد تاکید قـرار گرفتــه (مائــده2 ،؛ الحــج32 ،؛ البقــره )158 ،و فقهای معاصــر زیارت
قبــور مؤمنــان و صالحــان را جــزو تعظیــم شــعائر محســوب میکنند.
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در برخــی آیــات قــرآن ماننــد آیـ ه  ،69ســوره آلعمــران ،خداونــد زنــان و مــردان را بــا هــم مــورد
خطــاب قــرار داده و جــواز زیــارت قبــور بــرای زن و مــرد یکســان آمــده اســت .چـ ه بســا اگــر زیــارت
فقــط شــامل مــردان بــود بــه آن اشــاره میشــد؛ امــا برعکــس گزارشهایــی از ســیر ۀ پیامبــر n
در برخــورد بــا زیــارت رفتــن زنــان وجــود دارد .گــزارش شــده کــه حضرت فاطمــه  hدختــر پیامبر،
قبــر عمویــش حمــز ه سیدالشــهدا را جمعههــا زیــارت میکــرد ،ســپس نمــاز میخوانــد و بــر ســر
مــزارش گریــه میکــرد .علمــای اهــل تســنن و بــزرگان شــیعه بــرای جــواز زیــارت رفتــن زنــان بــه
ایــن حدیــث اســتدالل کردهانــد .در گــزارش دیگــری آمــده اســت کــه پیامبــر اکــرم  nچگونگــی
زیــارت کــردن قبــور را بــه همســرش عایشــه تعلیــم داده اســت .ایــن گــزارش داللــت آشــکار بــر
جــواز زیــارت قبــور توســط زنــان دارد(موســوی مقــدم102 :1396 ،ـ .)108
در جمعبنــدی ایــن بخــش میتــوان از اطــاق بعضــی آیــات ،ســیرۀ عایشــه همســر پیامبــر n
و حضــرت زهــرا  hدختــر پیامبــر  nچنیــن نتیجــه گرفــت کــه از زیــارت زنانــه ،چــه در حیــات
پیامبــر و چــه بعــد از رحلــت ایشــان از ســوی امامــان و ســایر صحابــه ،منعــی وارد نشــده اســت.
 .2امامزاده
از همــان قــرون اولیــه و نخســتین اســامی ،پراکندگــی و توزیــع وســیع جغرافیایی اماکــن متبرکه
شــیعه ،بــهویــژه مشــاهد خانــدان پیامبــر  nاز شــرق تــا غــرب قلمــرو اســامی ،توســعۀ فرهنــگ
شــیعی و ارادت بــه اهــلبیــت ســنگ بنــای تشــیع در تمامــی فــرق آن بــوده اســت .مظلومیــت
علویــان در برابــر ظلــم حــکام امــوی و عباســی دیگــر دلیــل نفــوذ آنــان در میــان مــردم و توســعه
تشــیع بــود .امامــزادگان بیشــترین پراکندگــی و توزیــع را در جغرافیــای تاریخــی و دینــی جهــان
اســام و تشــیع و ب ـ ه ویــژه ایــران دارند(منتظرالقائــم.)15 :1393 ،
ن و مــورد توجــه و زیارتــگاه اهالــی
علویــان بــزرگ قدیــم کــه در بــاد ایــران پراکنــده و مدفــو 
محلــی شــدهاند ،در هــر شــهری و دیــاری بــه نامــی و لقبــی معروفانــد .در اصفهــان و
ری و بعضــی شــهرهای دیگــر بــه قبــور آنهــا «امامــزاده»« ،شــاهزاده»« ،میــر» یــا «شــاه»
میگوینــد .ماننــد امامــزاده اســماعیل ،شــاهزاده ابراهیــم ،میرحمــزه ،شــاه چــراغ و  ...حــدود
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 60 ،50امامــزاده کــه همگــی در اصفهــان و قــری و قصباتــش معــروف و هرکــدام کــمو زیــاد
دارای قبــه و بــارگاه و دمو دســتگاهاند .نظــر بــه اینکــه امــام موســی کاظــم  gکثیــراالوالد
بودهانــد ،اکثــر امامزادههــای ایــران را عمــوم مــردم از اوالد آن حضــرت میدانند(همایــی،
.)25 – 22 :1390
امــا در خصــوص صحــت امامزادگــی ،امامــزاد ه واجــبالتعظیــم حقیقــی کســی اســت کــه عالوه
ً
بــر صحــت نســبتش ،شــخصا بزرگــوار و انتســاب قبــر هــم بــه او از روی موازیــن تاریــخ و انســاب
محقــق باشــد؛ امــا اینکــه بــرای تعییــن امامزادگــی چــه خصوصیاتــی در نظــر عامــه منــاط اعتبــار
بــوده و بــه چــه ســبب هــر ســیدی را هــر چنــد بزرگتریــن عالــم زاهــد دینــدار صحیــح النســب
ب التعظیــم
عصــر خــود باشــد بــهعنــوان امامــزاده نشــناخته و قبــه و بارگاهــش را امامــزاد ه واج ـ 
نســاختهاند ،نمیتــوان بــرای افعــال و عقایــد عامــه میــزان و مالکــی منظــم و ثابــت بــه دســت داد
ً
امــا در اینکــه بایــد امامــزاده حتمــا ســید علــوی از اوالد و اعقــاب یکــی از ائمــه طاهرین باشــد جای
تردیــد نیســت و علیالقاعــده هــر قــدر وســایط نســب تــا امــام کمتــر باشــد بــه تشــخص امامزادگی
نزدیکتــر میشــود(همان.)27 :
.3محسنبنموسیبنجعفرg
بــا جسـتوجو در منابــع و اســناد تاریخــی دربــار ۀ ایــن امامــزاده ،نســب وی در کتابــی بــا عنــوان
«الباقیــات الصالحــات خیــر لکــم» کــه توســط ادارۀ کل اوقــاف منطقــۀ اســتان اصفهــان چــاپ
شــده ،آمــده اســت« :امامــزاده محســن علیهالســام» مشــهور بــه «امامــزاده غریــب» در قریــه
مارنــان مــورد توجــه اهالــی محــل و ســایر بــرادران دینــی اســت کــه در کتــب منتخبالتواریــخ و
بحراالنســاب و دیگــر کتابهایــی کــه ذکــر اوالد و احفــاد امــام همــام بابالحوائــج موسـیبنجعفر
«صلواتاللهعلیــه» نوشــته شــده نــام ایــن امامــزاده ثبــت و ضبــط گردیــده است»(نشــریه اوقــاف،
.)88 :1346
جاللالدین همایی شــیرازی در کتاب تاریخ اصفهان :سلســله ســادات ،مشــجرات و مســطحات
انســاب و نســب امامزادههــای اصفهــان ،دربــارۀ امامــزاد ه مذکــور ،بــا عنــوان مــورد بیستوشــش،
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آورده اســت« :از امامــزادگان فعلــی و مشــهور اصفهــان ،بــه امامــزاده غریــب ،نزدیــک شــاهزاده
محمــد ،در مارنــان جنــب جلفــای ارامنــه اصفهــان ،میتــوان اشــاره نمود»(همایــی.)96 :1390 ،
پایــگاه جامــع امامــزادگان و بقــاع متبرکــه ایـران اســامی متعلــق بــه ســازمان اوقــاف و امــور خیریه
ن بــاره آورده اســت« :نســب ایــن امامــزاده بزرگــوار بــه امــام موســی کاظــم علیهالســام
نیــز در ای ـ 
میرســد» .در یادداشـتهای نویســندۀ متتبــع ،ســید مصلــح الدین مهــدوی راجع بــه ایــن امامزاده
آمــده اســت :در قریــه مارنــان اصفهــان از بلــوک اصفهــان مقبرهای اســت معروف بــه امامــزاده غریب
کــه روی ســنگ لــوح آن نوشــته شــده :جنــاب محســن بــن موســی بــن جعفــر .g
بــا توجــه بــه تابلویــی کــه بــرای اطــاع زائــران در حــرم موجــود اســت و بــه گفت ـ ۀ متولیــان
و خادمــان حــرم صحیــح اســت ،نوشــته شــده :بــا پیگیــری ریاســت محتــرم هیئــت امنــای
آســتان در  16ســال گذشــته از مراکــز علمــی و اســناد بینالمللــی در داخــل و خــارج کشــور،
باالخــره بــه لطــف خــدا در مرکــز اســناد و مــدارک شــیعه دهلینــو در هندوســتان در طــول
ســالهای  2008تــا  2009میــادی بــر روی دو شــجرهنامه از اهــل تســنن و اســناد تاریخــی
آن مشــخص گردیــد کــه امامــزاده محســن  gپســر بالفصــل امــام موســی کاظــم  gو بــرادر
بزرگــوار آقــا علــی بــن موسـیالرضا  gو حضــرت معصومــه  hاســت .ایشــان در ســال 208
هجــری قمــری در زمــان امــام جــواد  gاز مدینــه و بــه روایتــی از ســامرا بــه ایــن مــکان آمــده
و بــه امــر کشــاورزی پرداختهانــد کــه متأســفانه بعــد از شناســایی بــه دســت عمــال مأمــون
عباســی بــه شــهادت رســیدهاند .بنــای اولیــه ایــن بقعــه در زمــان ســلجوقیان ســاخته شــده
و در زمــان صفویــه چندیــن اتــاق دیگــر بــه ایــن مــکان مقــدس افــزوده و در زمــان قاجاریــه
و حکومــت ناصرالدینشــاه بــه وســعت آن اضافــه شــد .درخــور ذکــر اســت در ســال 1370
بــه دلیــل فرســودگی ســاختمان و آســیبهای جــدی بنــا ب ـه طــور کلــی تخریــب و بازســازی
و نمــای فعلــی شــکل گرفــت و اصــل اســناد و شــجرهنامه در مرکــز قاضــی شــهید نوراللــه
هنــد نگهــداری میگــردد و دو رونوشــت از آن بــرای بازدیــد زائــران در معــرض دیــد قــرار دارد.
عکــس رونوشــت از شــجرهنامه امامــزاده کــه در خــود آســتان روی بنــر چــاپ شــده اســت.
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امــا بیــن کتــب متأخــری کــه دربــارۀ ایــن
امامــزاده و نســب و شــجرۀ ایشــان بــه رشــتۀ
تحریــر درآمــده ،کتابــی اســت بــا عنــوان
«امامــزادگان ایــران را بهتــر بشناســیم :امامزاده
محسنبنموسـیبنجعفر( gامامـزادهغریب)»
نوشــتۀ عبدالحســین ســیفاللهی کــه ایشــان
خــود از متولیــان و خادمــان بنــام و قدیمــی
امامــزاده و از بانیــان اصلــی ساختوســاز و
توســع ه بنــای فعلــی و عضــو اصلــی هیئــت
امنــای بــارگاه بعــد از انقــاب اســامی ایــران
هســتند .ایشــان بــه گفتـ ۀ خادمــان و متولیــان
فعلــی بــه ســبب خدمــت و ارادت طوالنــی و خالصانــه بــه ایــن امامــزاده بــا پیگیریهــای مجدانــه
شــجرهنامه معتبــری از امامــزاده را در مرکــز قاضــی شــهید نوراللــه هندوســتان کشــف و رونوشــتی از
آن را بـرای خــود بــارگاه میآورنــد و البتــه کتــاب خویــش را قبــل از تهیــه ایــن ســند بــه رشــت ۀ تحریــر
درآورده اســت .او در کتــاب خویــش عــاوه بــر ذکــر شــجرهنامه ایــن امامــزاده و نحــو ۀ زندگــی و
شــهادت ایشــان ،بــه توضیــح بنــا و بقعـ ه ایشــان نیــز میپردازد(ســیفاللهی103 :1379 ،ـ .)108
نگارنــدگان وقتــی نســب ایــن امامــزاده و ســؤاالت مربــوط بــه بنــا و بــارگاه امامــزاده را از متولیــان
و جمعــی از کهنســاالن و خادمــان ایــن بقعــه پرســیدند ،همگــی بــه همیــن مســتنداتی کــه در
ً
بــاال بیــان شــد اشــاره میکردنــد و ضمــن تأییــد ایــن مطالــب میگفتنــد« :ایــن امامــزاده قبــا
بــه شــازده غریــب معــروف بــود و کســی زیــاد اینجــا نمیآمــد ،آقــا زیــاد زائــر نداشــت و غریــب بــود،
چندیــن بــار هــم بنــای امامــزاده را بــا چــوب و آجــر و بعدهــا آجــر و آهــن ســاختند ولــی ناجــور
بــود .بعدهــا آمدنــد و آن را بــه شــکل کنونــی بازســازی کردنــد و توســعه دادنــد و البتــه ایشــان پســر
موسـیبنجعفر  gو بــرادر امــام رضــا  gهســتند و خیلــی مجربانــد و آالن آقــا خیلــی زائــر
دارنــد ،از دور و نزدیــک بــرای زیارتشــان میآیند»(مصاحبــه شــفاهی بــا جمعــی از کهنســاالن و
خادمــان قدیمــی امــامزاده محســن  ،gتابســتان .)1397
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گزارش توصیفی
ً
بقعــۀ امامــزاده محسنبنموســیبنجعفر  gدر اول خیابــان رودکــی اصفهــان ،تقریبــا
منتهیالیــه خیابــان وحیــد کــه قدیمترهــا بــه قری ـ ه مارنــان و محلــه صحــرا روغــن معــروف بــوده
اســت ،قــرار دارد .کنــار ایــن بقعــه یــک «مــادی /نهــر آب» وجــود دارد بــه نــام «مــادی مارنــان» کــه
آب زاینــدهرود را بــه زمینهــا و باغــات صحــرای مارنــان و ســیچان و صحــرا روغــن قدیم میرســانده
ولــی متأســفانه آن نهــر و جــوی آب و بــه قــول اصفهانیهــا مــادی بــهمــرور زمــان پــر شــد و امــروز
خیابــان رودکــی بــر روی آن مــادی ســاخته شــده اســت (ســیفاللهی.)103 :1379 ،
ســاختمان قدیمــی امامــزاده عبــارت بــود از یــک گنبــد خانــه عــرق چینــی و دو چشــمه در دو
ً
طــرف گنبــد و بــا طــول  18متــر و عــرض  8متــر کــه بــا ورودی هشــتی کال دارای  165متــر زیربنــا
بــوده اســت و البتــه ایــن بقعــه بــا چهاردیــواری و تاکســتان و باغهای کنــار بیــش از  1800مترمربع
بــوده اســت .امامــزاده از ســال  1338تــا بــه امــروز دو بــار تجدیــد بنــا شــد ،چون نامناســب ســاخته
شــده بــود .ســاختمان فعلــی در قســمت جنوبــی ،ســاختمان ســهطبقهای بــرای آشــپزخانه و
آبدارخانــه و انبــار و زیرزمیــن بــوده و همکــف و شبســتان زنانــه و کتابخانــه و در طــرف غــرب اتــاق
خــادم و انبــار اجنــاس و دفتــر و در طــرف شــمال گنبــد خانــه و ضریــح اصلــی و رواقهــای زنانــه و
مردانــه و ورودی شــمالی طراحــی گردیــده اســت(همان.)114 :
در امامــزاده کــه بــا حوضــی پــر آب خودنمایــی میکنــد ،وارد
پــس از عبــور از حیــاط جلــوی ِ

در بانــوان (ســمت
در آقایــان (ســمت راســت) از ِ
آســتان مقــدس میشــویم .همیــن ابتــدای ورودِ ،
چــپ) از هــم جــدا میگــردد .در بــدو ورود نــگاه مــردم (چــه زن و چــه مــرد) بــه اذن دخــول

امامــزاده کــه بــا کاش ـیکاری بــه دیــوار قــرار گرفتــه اســت ،مأنــوس گشــته و ناخــودآگاه افــراد را
در ورودی آقایــان ســورۀ کوثــر
بــه ایســتادن و تأنــی و خوانــدن اذن دخــول وا مـیدارد .بــاالی ســر ِ
در ورودی خواهــران ســورۀ اخــاص بـ ه صــورت کاشــیکاری قــرار دارد و بیــن ایــن دو،
و بــاالی ســر ِ
یــک کاشـیکاری مســتطیل شــکل کوچکــی بــا ایــن مضمــون دیــده میشــود« :امامزاده محســن

علیهالســام عمــل مهنــدس عبدالحســین ســیفالهی و هیئتامنــا بــه تاریــخ  1415هجــری
قمــری».
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی پدیدارشناختی زیارت زنانه (خانمحمدی و همکار)

21

از ایــنپــس بــا زوار زن امامــزاده همــراه میشــویم .پــس از ورود بــه قســمت خواهــران ،پارچـهای
بــزرگ کــه تصویــر یــک بانــوی محجبــه بــا آیـهای از ســورۀ نــور روی آن نوشــته شــده ،از در اصلــی
آویــزان اســت .بــا گــذر از راهرویــی کوتــاه بــه ضریــح زیبــا و منــور امامــزاده میرســیم .اکثــر بانــوان
قبــل از رســیدن بــه ضریــح ،زیارتنامـهای را کــه داخــل یــک قــاب در راهــروی منتهــی بــه ضریــح
نصــب شــده اســت ،میخواننــد و کســانی کــه ســواد ندارنــد بــه احتــرام دســت بــه روی ســینه
گذاشــته و کمــی میایســتند .ضریــح امامــزاده در وســط صحــن اصلــی قــرار گرفتــه اســت و
قســمت اعظــم آن در قســمت بانــوان قــرار دارد.
داخــل ضریــح ،قبــه مطهــر امامــزاده در گوشـهای آرمیــده و بر فــراز مقبره ،ســازهای تابــوت مانند
یــا مکعبــی شــکل و مرمریــن نظــر هــر بیننــدهای را بــه خــود جلــب میکنــد .روی مقبــره ،قرآنــی
مفتــوح بــه همــراه گلدانهــای قدیمــی پــر از گل و چندیــن شــمعدان قدیمــی زیبــا وجــود دارد.
دو فــرش دس ـتباف کوچــک قدیمــی کــف ضریــح و کاس ـهای پای ـهدار و مرمریــن هــر دو تمامــی
نــذورات مالــی زائــران را در خــود جــای دادهانــد و همـ ه اینهــا از طریــق محفظههــای مشــبک یــا
همــان ضریــح بــا شیش ـههای مــات کــه در قســمت بــاال بــاز هســتند ،احاطــه میگــردد .بیشــتر
از همــه ســکوت و فضــای زیبــا و دلنشــین امامــزاده کــه بــا نقاش ـیهای معــرق ،کاش ـیکاری،
گچبریهــا ،خطاطــی و آیین ـهکاری هــر چهــار طــرف امامــزاده بهصــورت مقرنــس بنــدی قــرار
دارد ،زینــت و جــای خاصــی بــه محیــط آنجــا بخشــیده اســت .در بــاالی چهــار طــرف دیوارهــای
صحــن اصلــی ،حجرههــای کوچکــی وجــود دارد کــه گلدانهــای قدیمــی اهدایــی از طــرف زوار
از روزگاران قدیــم داخــل آنجــا گنجانــده شــده اســت .زائــران نیــز از صبــح زود یکییکــی بــرای
زیــارت وارد امامــزاده میشــوند و پــس از ســام و زیــارت ایشــان در گوشـهای نشســته ،زیارتنامــه
میخواننــد.
خانمــی  55ســاله از شــهر ابریشــم کــه بــه گفتــۀ خــود هفت ـهای یکبــار بــه امامــزاده میآیــد،
چنیــن گفــت« :مــن راهــم خیلــی دوره ،امــا شــاید در طــی یــک هفتــه دوبــار میآیــم و گاهــی
یکبــار و اگــر یــک هفتــه بشــود و نیایــم انــگار یکچیــزی گــم کــردهام ،قربانــش بــرم خیلــی
مجربــه و مــن اینقــدر بــاور دارم»(ســاعت  10صبــح .)97/5/9
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ً
خــادم قدیمــی امامــزاده هــم دربــارۀ زیــارت بانــوان چنیــن گفــت« :ایــن امامــزاده اتفاقــا کارش
درســت اســت ،ارمنــی هــم شــفا داده ،ارمنــی را بــا تابــوت آوردنــد اینجــا ،اونــی کــه خودم با چشــم
خــودم دیــدم ،بلنــد شــد ،نشســت و بــه امامــزاده ســام داد .تــا ســه ،چهــار ،پنــج ســال پیــش هــم
برنــج و روغــن همــون م ـیآورد اینجــا .آدم اومــده ســرطان داشــته ،شــفا پیــدا کــرده .ارمنــی هــا
کــه بــه قــول خودمــان مســلمان نیســتند بیشــتر مــی آینــد و اعتقــاد دارنــد ،نــذر میکننــد .ولــی
ً
واقعــا اینجــا خیلــی مجــرب اســت ...خــب معلــوم اســت خانمهــا بیشــتر میآینــد امامــزاده ،یــک
وقــت میبینــی از صبــح میآینــد ،شــب میرونــد ،وقتشــون آزادتــره ،آقایــون میآینــد و نمــاز
میخواننــد و میرونــد» (مصاحبــه بــا خــادم  50ســاله امامــزاده کــه گویــا از بچگــی خــادم ایــن
امامــزاده بــوده اســت .ســاعت  8صبــح .)97/5/23
آقــای امیــری کــه روشــندل و نیمهبینــا بــوده و روضهخــوان و قرآنخــوان دایمــی امامــزاده اســت،
داســتان حضــور خــود در امامــزاده را اینگونــه میگویــد« :مــن خوابــی دیــدم و در عالــم خــواب بــه
مــن یــه پولــی دادنــد و گفتنــد بیــا اینجــا امامــزاده و روضــه بخوان(ســال  )74و از آن وقــت دســت
مــن اینجــا بنــد شــد .مــن ســال  44 ،43بچــه بــودم بــا اخــوی و خانــواده میآمدیــم ایــن امامــزاده.
میدانــم یــه قــاب کوچــک از شــجرهنامه ایشــون اون وقتهــا زده بودنــد بــه ایــوان اصلــی کــه
مــن یــادم میــاد . ...امامــزاده هــم  8 ،7ســاله بــود کــه بــهوســیله تبــر ،مظلومانــه شــهید میشــود.
اینهــا یــه گــروه زیــادی بودنــد وقتــی میآینــد ایــران کــه برونــد پیــش برادرشــان امــام رضــا،g
در اینجــا شناســایی میشــوند و شهیدشــون میکنند»(مصاحبــه بــا آقــای امیــری ،روضهخــوان
امامــزاده 97/5/17 ،مطابــق بــا  25ذیالقعــده ،روز دحــو االرض ،ســاعت .)17 :38
بــر اســاس مشــاهدهها و مصاحبههــای انجــا م یافتــه ،باورداش ـتها و رفتــار زنــان حــول محــور
زیــارت امامــزاده شــامل ایــن مــوارد میشــود:
ـ کنشــگران از راههــای دور و نزدیــک ،ســاعتهای طوالنــی و گاه کوتاه بــرای زیارت ایــن امامزاده
میآینــد و معتقدنــد :امامــزاده محســن فرزنــد موســیبنجعفر  ، gواجبالتعظیــم و بــرادر
امــام رضــا  gاســت ،امــا اکثــر زنــان زائــر دربــارۀ ســن ،نحــوۀ زندگــی ،یــا چگونگــی بــه شــهادت
رســیدن امامــزاده بیاطــاع هســتند .برخــی حتــی عنــوان و نســب ایشــان را نمیداننــد و جــزو
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی پدیدارشناختی زیارت زنانه (خانمحمدی و همکار)

23

نــوادگان امــام معرفــی میکننــد ،امــا همچنــان متفقالقــول بــه وجــود یــک انســان بلندمرتبــه از
نســل امامــان گواهــی میدهنــد.
ـ اکثــر قریــب بــه اتفــاق زائــران معتقدنــد کــه امامــزاده بســیار عظیمالشــان بــوده و همــواره
حاجتهــای آنــان را بــرآورده میســازد .آنهــا ب ـ ه صــورت شــفاهی و بــه قــول اهالــی «دلــی» و
گاهــی بــهصــورت کتبــی بــا امامــزاده درد دل کــرده و خواســتهها و حاجتهــای خویــش را از او
ن بــاره خانمــی جــوان چنیــن میگفــت« :آدم از امامــزاده همــه حاجتــی
طلــب میکننــد .در ایـ 
میخواهــد ،حتــی اون حاجتهایــی کــه بــه هیچکــس حتــی بــه پــدر و مــادرش نمیشــود گفــت.
حرفهایــی رو کــه تــوی دلــش اســت میگویــد ،اینجــا بیشــتر زبــان دل بــاز میشــود»(خانم
جــوان  30ســاله ،97/4/14 ،ســاعت .)2:35
ـ بیشــتر بانــوان موقــع ورود ،آداب مرســوم زیــارت از قبیــل وضــو داشــتن ،ســام کــردن ،اذن
دخــول و زیارتنامــه خوانــدن ،نمــاز و قــرآن خوانــدن را رعایــت میکننــد و برخــی به دادن نــذورات
اعــم از انداختــن پــول داخــل ضریــح ،پخــش کــردن شــکالت ،نــان و پنیــر ،کیــک و خرمــا و آجیل،
مشکلگشــا یــا انداختــن ســفرههای کوچــک و بــزرگ ماننــد ســفره صلــوات ،ســفر ه حضــرت رقیــه
ن قبیــل موضوعــات اعتقــاد ویــژهای دارنــد.
 ،hســفر ه حضــرت ابوالفضــل  gو از ایـ 
ـ همــواره و در مراجعــات مکــرر و غیــر زمانبنــدیشــده ،چــه در روزهــای عــادی و چــه در زمــان
مناســبتها و مراس ـ م مختلــف امامــزاده ،تعــداد زائــران زن نســبت بــه مــردان بــهمراتــب بیشــتر
بــود .در بیشــتر مصاحبههایــی کــه هــم از خــود بانــوان و هــم از آقایــان (متولیــان و خادمــان)
انجــام میگرفــت ،ایــن امــر تأییــد میشــد .ب ـ ه طــور نمونــه آقــای امیــری روضهخــوان قدیمــی
و روش ـندل امامــزاده کــه حتــی شــفای چشــمانش را تــا حــد نیمــه بینایــی مرهــون کرامــت آقــا
میدانســت و همــواره خــود را از بچگــی زائــر آقــا برمیشــمرد و میگفــت« :بیشــتر زائــرای آقــا،
خانمهــا هســتند ،علتــش اینــه کــه حاجــت گرفتنــد و آقــا قربونــش بــرم مظلومانــه شــهید شــدند،
ً
یکهــو میبینــی  10تــا زن کــه میــاد 2 ،تــا مــرد میــاد چــون خانمهــا اکثــرا قلباشــون پــاک و
خالصــه» .وقتــی همیــن مــورد از دختــر جوانــی ســؤال شــد در پاســخ چنیــن گفــت کــه« :بــه نظرم
آره ،خانمهــا همیشــه بیشــترند ،چــون احساس ـیترند ،آقایــون رو دیــدم گاهــی از ســر کوچــه یــا
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هرجایــی نزدیــک و دور بــه امامــزاده ســامی میدهنــد و میرونــد ،براشــون کافیــه ،امــا خانمهــا
ً
حتمــا بایــد بیاینــد داخــل خــود امامــزاده ،بشــینند ،از نزدیــک اشــکی بریزنــد ،دلشــون بشــکند
تــا ســبک بشــوند و آرامــش پیــدا کننــد و برونــد .خــب بـ ه هرحــال مشغلهشــون همیشــه جورایــی
کمتره»(دختــر  22ســاله ،کارشــناس بهداشــت عمومــی ،97/5/14 ،ســاعت  9:18صبــح).
ـ زنــان همچــون مــردان ،امامــزاده را در دادن حاجت مســتقل ندانســته ،بلکه دیدشــان به ایشــان
بحث وســاطت و شــفاعت ایشــان است.
ـ اکثــر خواســتهها و حاجتهــای زائــران حاجتهــای دنیــوی از قبیــل ســامتی ،امــور مــادی،
ازدواج ،کار و معیشــت ،شــفای مریضــان و رفــع موانــع و مشــکالت بــوده و حاجتهــای اخــروی از
قبیــل شــفاعت ائمــه و فرزندانشــان یــا عاقبتبهخیــری در دنیــا و آخــرت یــا مســائل مربــوط بــه
قبــر و قیامــت در اقــل خواســتهها بــود .در کل بســامد درخواســت معطــوف بــه دنیــا و مــادی بیــش
از درخواس ـتهای اخــروی و معنــوی اســت.
ـ زائــران بــا امامــزاده بســیار راحــت و صمیمــی هســتند ،چــه دربــارۀ زیــارت و چــه در مواقعــی کــه
ً
حتــی مثــا مشــغول حــرف زدن یــا خــوردن خوراکــی یــا اســتراحت کــردن هســتند ،بســیار آزادانــه
و بــهدور از هرگونــه اســترس یــا مالحظ ـهای رفتــار میکردنــد ،هماننــد فضــای خانــه خویــش در
حــرم زندگــی میکردنــد.
ـ شــرکت در نمــاز جماعــت امامــزاده یــا حضــور در مراســم معنــوی امامــزاده از ســوی بانــوان بــا
ی کــه بیشــترین فضــای امامــزاده در مواقــع اعیــاد و
اســتقبال زیــادی روب ـهرو میشــد .بــهطــور 
جشــنها و عزاداریهــا اختصــاص بــه بانــوان داشــت.
ـ برخــی کنشــگران بــه ضریــح امامــزاده قفــل بســته ،گویــا بــه طــور تمثیلــی از بســته شــدن
امورشــان ،خواهــان بــاز شــدن آن توســط امامــزاده بودنــد.
ـ بســیاری از زائــران بانــو مدعیانــد از امامــزاده حاجــت گرفتهانــد و حتــی بــا دقت و ذکــر جزئیات
مــوارد حاجــت گرفتــن و چگونگی ادا شــدن آن توســط امامــزاده را بیــان میکردند.
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ـ در نهایــت اینکــه گویــا زیــارت بــرای بانــوان عــاوه بــر انجــام مناســک ظاهــری ،نوعــی رابطــۀ
عاطفــی و پیونــد قلبــی بــا امامــزاده برقــرار میســازد؛ بــهطــوریکــه از ایــن رهگــذر بــه برخــی
از نیازهــای معنــوی ایشــان از قبیــل عشــق و پرســتش ،امنیــت و آرامــش ،امیــدواری و نشــاط،
احســاس قدردانــی و توفیــق و ســپاس ،اســتقامت در برابــر انــواع مشــکالت پاســخ داده میشــود.
در نتیجــه ،آثــار و بــرکات فراوانــی در زمینــۀ تأمیــن ســامت معنــوی نصیــب بانــوان زائــر میشــود.

گزارش تحلیلی
همچنانکــه در بخــش روش گفتــه شــد ،پــس از توصیــف پدیــده ،گــزارش تحلیلــی از آن بــه دو
صــورت قابــل انجــام اســت؛
الــف .رهیافــت ِامیــک :در ایــن رهیافــت باورداشــت کنشــگران و معنایــی را کــه بــرای رفتــار خــود

قائلانــد از منظــر خــود کنشــگران بررســی میکنیــم.

ب .رهیافــت ِاتیــک :در ایــن رهیافــت ابعــاد پنهــان و غیرعینــی پدیــده از منظــر محقــق ارزیابــی

و تحلیــل میشــود .از آن جــا کــه معنــاکاوی ،نــه بــه علــل بیرونــی بلکــه بــه دالیــل ذهنــی مربــوط
میشــود از طریــق آن میتــوان کارکردهــای آشــکار و پنهــان پدیــده را کشــف کــرد.
 . 1معناکاوی از منظر کنشگران
پدیــدۀ زیــارت متضمــن معناهایــی اســت کــه گاهــی کنشــگر بــه آنهــا آگاهــی بیانــی دارد؛
یعنــی ،بــه زبــان مـیآورد .بــه ایــن نــوع معناهــا «معنــای آشــکار» اطــاق میشــود .در یــک نــگاه
کلــی بــه معنــای آشــکار پدیــده از منظــر کنشــگران زن در مــکان مــد نظــر ،میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
 .1-1حاجتخواهــی :ب ـ ه عنــوان اولیــن عامــل میــل بــه شــفاعت و وســاطت طلبــی از ائمــه
اطهــار  bو فرزندانشــان بــرای کلیــه خواســتههای مــادی و معنــوی ،از ویژگیهــا و دالیــل
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زیــارت زنانــه اســت .بنابرایــن ،بــا بیشــترین فراوانــی زائــران زن اظهــار میکننــد کــه در چنیــن
مــکان قدســی ،احســاس ارتبــاط و اتصــال محکمــی بــه قــدرت الیــزال الهــی پیــدا کــرده و بــه ایــن
چ کــس
امــر اهتمــام ویــژهای میورزنــد .بــه تعبیــر برخــی بانــوان «آن حاجتهایــی کــه بــه هی ـ 
نمیشــود گفــت حتــی بــه پــدر و مــادر ،بــه دوســت و آشــنا هــم نمیشــود گفــت؛ حرفهایــی
کــه تــوی دلمــان اســت بــه امامــزاده میگوییــم .راســتی کــه اینجــا زبــان دل وا میشــه»(خانم
 30ســاله .)1397/4/14 ،حاجــت گرفتــن جــزو تجربــۀ زیســته زائــران زن محســوب میشــود؛
«مــن چندیــن ســال بــود کــه حاجتــی داشــتم و بــه شــکرانۀ امامــزاده حاجتــم را گرفتــم؛ البتــه
نشــده بــود کــه زودتــر بــرای ادای نــذرم بیــام خدمتشون...راســتش از خــدا خواســتم کــه همیــن
دختــرم کــه پیشــمه بچــه دار بشــه کــه الحمدللــه خــدا بهــم یــه نــوه خــوب و ســالم داد .اینجــا گفته
بــودم بــه امامــزاده میــام نــذرم رو آوردم اینجــا دادم ...البتــه زیــارت اومدنــم صددرصــد بــرای گرفتن
ً
حاجــت نیســت؛ همیــنکــه بیاییــم و بــه آرامــش برســیم خــودش خوبــه .ایــن مــکان تمامــا لطف و
مرحمتــه و از جانبشــان هیــچ ضــرری بــه آدم نمیرســه و در واقــع همینــم کــه رابطهمــون بــا خــدا
قویتــر میشــه کافیه»(خانــم مســن ،پخشکننــده نــذر .)97/5/17 ،در ایــنبــاره یــک خانــم
 50ســالهای کــه وقتــی از او ســؤال شــد کــه بــرای چــه بــه امامــزاده آمــده اســت؟ گفــت« :بــرای
حاجــت گرفتــن» گفتــم :آیــا حاجــت هــم گرفتهایــد؟ جــواب داد« :بلــه همیــن هفتــه پیــش بــود
ً
مامانــم چنــد وقتــی بــود بــه خاطــر یــه مریضــی اصــا صحبــت نمیکــرد یــک روز اومــدم اینجــا و
سرتاســر امامــزاده رو ســفره حضــرت رقیــه انداختــم ،عکسهایــش هــم دارم ،چنــد روز بعــد مــادرم
شــروع کــرد بــه حــرف زدن ،البتــه کلمــه کلمــه ،ولــی داره بهتــر میشــه»(خانم  48ســاله ،کارمنــد
شــهرداری ،مــرداد .)1397
 .2-1التیــام و تشــفی :عامــل دوم در پنــاه جســتن بــه ایــن مــکان مقــدس ،التیامبخشــی،
تخلیــه روحــی و فــرار از مشــکالت روزمــره اســت .بســیاری از بانــوان بــه وجــود برخــی مشــکالت
و دغدغههــای زندگــی اشــاره دارنــد و معتقدنــد کــه بــا مراجعــه بــه ایــن مــکان ضمــن زیــارت
امامــزاده ،گویــی از بســیاری نامالیمــات و رنجهــای روزگار رهایــی مییابنــد و بــا انجــام مناســک
زیــارت التیــام مییابنــد و تخلیــه عاطفــی میشــوند« :اینجــا کــه میآییــم روحیــه میگیریــم،
خســتگیهامون درم ـیره ،خالــی و ســبک میشــویم بعــدش بــه نظــرم ایمانمــان هــم قویتــر
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میشــود( »...خانــم  50ســاله اهــل دیزیچــه اصفهــان .)97/5/16 ،خانــم جوانــی هــم کــه بــا
یــک پســربچه روبـهروی ضریــح نشســته و مشــغول خوانــدن دعــا و زیارتنامــه اســت ،در ایــن بــاره
میگویــد« :اینجــا محیطــی امــن و آرام اســت کــه هــر وقــت بیایــم همیــن طــوره ،ایــن محیــط از
بــس همــه تــوش آرامانــد و همــه دعــا میخواننــد خیلــی دوســت دارم .مــن از ایــن حــال معنــوی
آرامــش میگیــرم و دلــم میخواهــد همیشــه اینجــا بیــام و طلــب حاجــت کنــم و خــودم هــم آرام
بشــوم .تــو ایــن روزگاری کــه مشــکالت زیــاده و مــردم از لحــاظ اعصــاب بــه هــم ریختهانــد ،میآیــم
امامــزاده ،مینشــینم ،خســتگیهایم درم ـیره همــه خســتگیهای روحــی و جســمیام خالــی
میشــود»(خانم جــوان  30ســاله ،از کاوه اصفهــان .)97/5/7،خانــم دیگــری میگویــد« :مــن
ً
اصــا اینجــا کــه میآیــم دلــم نمیخواهــد بــا کســی حــرف بزنــم ،میخواهــد آرامــش بگیــرم و
خــودم تنهایــی دعــا بخوانــم ...،مــن بعضــی وقتهــا کــه از لحــاظ روحــی و روانــی داغونــم مـیروم
کافیشــاپ ،یکوقتهایــی هــم میآیــم امــامزاده ولــی فکــر کنــم کافیشــاپ آرامــشاش
موقتــی اســت امــا امامــزاده تــا مدتهــا بــه مــن انــرژی و آرامــش میدهد(»...خانــم  45ســاله،
لیســانس مدیریــت ،شــاغل.)97/9/5،
 .3-1تکلــف مــداری :توصیــه بــه امــر زیــارت از طــرف اولیــای دیــن و بــه دســت آوردن تجــارب
دینــی و معنــوی از جملــه تجربــه زیــارت ،بــه لحــاظ فراوانــی در رتبــه ســوم قــرار دارد« .زیــارت کــه
میآیــم اصــا بــه خاطــر توصیــه خــود اهــلبیــت اســت و همچنیــن خداونــد کــه میفرمایــد هیــچ
کــس بیواســطه نمیتوانــد بــا مــن صحبــت کنــد و از مــن چیــزی بخواهــد خــودش قربانــش
بــرم راه میانبــر قــرار داده کــه همــان چهــارده معصومانــد و فرزنــدان پــاک و مطهرشــان کــه همیــن
امامزادههــا باشــند ،از طریــق همینهــا بــه خــدا متصــل میشــیم...علما و مراجعمــون هــم گفتــه
ً
شــده خیلــی از حــاالت معنویشــان را پیــش ایــن بزرگــواران داشــتند مخصوصــا امامزاده محســن
کــه بــرادر امــام رضــا هــم هســتند»(خانم مجــرد 27 ،ســاله ،از ملــک شــهر اصفهــان.)97/5/20،
 .4-1جایگزینــی نمادیــن :کســانی کــه نمیتواننــد بــه حــج مشــرف شــوند بــه زیــارت امــام رضــا
 gمیرونــد .بــه تعبیــر معــروف ،زیــارت امــام رضــا  gحــج فقراســت؛ امــا کســانی که بــه زیارت
امــام رضــا  gهــم نمیتواننــد برونــد بــه زیــارت امامــزاده میرونــد بــهویــژه اینکــه امامــزاده از
منســوبان امــام رضــا  gباشــد ،میتوانــد جایگزیــن خوبــی باشــد «از خــدا میخواهــم کــه ایــن
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توفیــق زیــارت رو ازمــون نگیــره کــه همیشــه بیاییــم زیارتشــان کــه بــرادر امــام رضــا هــم هســتند،
چــون مــا عالقــه داریــم بــه امــام رضــا ایشــان هــم کــه برادرشــه و از خــدا میخواهیــم کــه اول فــرج
و آخــر عاقبتبهخیــری و مشــکالت و کار جوانهامــون رو درســت کنــه و همــه رفتههــا اونــا کــه
بــد وارث یــا بیوارثانــد بــه نیابــت از همهشــون زیارتمــون را قبــول کنــد و میگیــم تــا برســه بــه
روحشــان »...خانــم دیگــری میگویــد« :مــا کــه نمیتوانیــم بــه حــرم امــام رضــا یــا زیارتگاههــای
دیگــر دایــم و متصــل برویــم مــی آییــم اینجــا ،وجــود ایــن امامزادههــا غنیمــت و نعمــت اســت و مــا
خــدا بهمــون لطــف کــرده کــه نزدیکیــم و مــی آییــم اینجــا »...در ایــن بــاره خانــم دیگــری چنیــن
گفــت« :مــن خیلــی بــه ایشــان عالقهمنــد و معتقــدم ،شــفیع خیلــی خوبــی اســت پیــش خــدا،
یعنــی عزیــزه مثــل زیــارت فاطمــه معصومه  hیــا زیــارت امام رضــا  gو بــه نظرم فرقــی نمیکند
ایــن اعتقــادم اســت ،مــا بــا ایــن امامزادههــا بــزرگ شــدیم و ازشــون چیزهــا دیدیــم ،مثــلاینکــه
وقتــی اســم ابوالفضــل را میشــنویم منقلــب میشــویم» و بعــد از ایــن صحبــت آهستهآهســته بــه
گریــه کــردن افتاد(خانــم  45ســاله ،از خیابــان محتشــم کاشــانی اصفهــان.)97/9/5 ،
 .5-1تبــادل مــادی :در یکــی از مراجعــات بــه امامــزاده بــا پخــش نــذورات مواجــه شــدیم .وقتــی
علــت را از خانمــی کــه مشــغول دادن آجیــل مشگلگشــا بــود ،جویــا شــدیم بــا لبخنــدی پاســخ
داد« :مــا یــه خونـهای رو میخواســتیم بفروشــیم ،بدهــکار بودیــم ،از صدقـ ه ســر امامــزاده نهتنهــا
بدهیمــون رو خــدا را شــکر دادیــم ،بلکــه در کنــارش یــه خونــۀ دیگـهای خریدیــم ،نــذر کــردم یــا
امامــزادۀ مشگلگشــا ،مشــکلم رو حــل کــن تــا بیــام آجیــل مشگلگشــا بــدم .مــن خــودم بــه ایــن
نذرهــا خیلــی معتقدم»(خانــم  45ســاله از دســتگرد اصفهــان ،97/6/4 ،ســاعت  9:15صبــح).
خانــم بیســوادی میگویــد« :واللــه نمیتوانــم زیارتنامــه بخوانــم .مــن کــه ســواد نــدارم .امــا
خــوب میدانــم امامــزاده حاجتمــون را میدهــد ،دادنــد کــه مــا دوبــاره آمدیــم بــه دیدنشــان ،آن
دنیــا هــم شــفاعتمان میکننــد میآینــد بــه دیدنمــان بعــد از مردنمــان».
 .6-1همبســتگی غیابــی :زیــارت نیابتــی از طــرف رفتــگان مثــل پــدر و مادر ،شــرکت در مراســم
امامــزاده از قبیــل جشـنها و عزاداریهــا در حــرم ایشــان ،بــه نیابــت از دیگــری از مــواردی اســت
کــه بهکــرات بانــوان بــه آن اشــاره میکننــد« .وقتــی وارد حــرم م ـیروم تــا جایــی کــه بتوانــم هــم
بــه نیابــت از خــودم و هــم بــه نیابــت از پدربزرگــم کــه تــازه فــوت کــرده و خیلی دوستشــان داشــتم
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یــا پــدر و مــادرم و کســانی کــه التمــاس دعــا گفتنــد چنــد بــار ســام و زیــارت مخصــوص امامــزاده
را میخوانــم.»...
 .7-1تشــکر :برخــی بــرای ادای دیــن و تشــکر بــه زیــارت امامــزاده میآینــد «از صدقـ ه ســر آقــا
همهچیــزم جــور شــد ،خودشــان حــل میکننــد ،همیــناالن کــه مــن آمــدم مـیروم یککــم درد
دل میکنــم و مــیروم دنبــال کار و زندگــیام ،خــب خیلــی اثــر دارد و انــرژی میگیــرم »...بــه
ً
تعبیــر یــک خانــم نســبتا جــوان «از خــدا میخواهــم کــه دوبــاره بیــام زیــارت امامــزاده محســن،
اینجــا میــام روحیــه میگیــرم ،حاجــت میگیــرم ،یــاد شــهدا میافتــم خیلــی بــه گردنمــان حــق
دارنــد.»...
 .8-1خــود شــکوفایی :صــرف صحبــت بــا یــک امامــزاده و بیــان درد دل بــا آن موضوعیــت دارد.
«زیــارت مــا یعنــی اینکــه میرویــم بــه دیدارشــان و از عقایدمــان براشــون میگوییــم و میخواهیــم
کــه اصالحــش کننــد و در حقیقــت میخواهیــم خودمــان رو پیــش خــدا محکــی بزنیــم و ببینیــم
خــدا بیواســطه ایــن امامزادههــا ببیننمــون و بپذیرنمــون و راهمــان بــدن.»...
 .9-1مشــارکتجویی« :مراســ م امامــزاده را شــرکت میکنــم ،نمازهــای جماعــت رو گاهــی
نمیرســم ولــی برنامههــای دیگرمثــل شــبهای قــدر و قــرآن بــه ســر گرفتــن را خانوادگــی
میآییــم و لــذت میبریــم»...
 .2معناکاوی از منظر محقق
در ایــن بخــش بــه بررســی الیههــای پنهــان و ذهنــی کنشــگران و تفســیر زوایایــی میپردازیــم
کــه هرچنــد ممکــن اســت کنشــگر بــدان آگاهــی ضمنــی داشــته باشــد امــا نمیتوانــد بیــان کنــد
و بایــد بــهوســیله خــود محقــق کشــف و صورتبنــدی شــود .آن دســته از مختصــات و ویژگیهایــی
کــه از طریــق مصاحبههــای عمیــق و مشــارکت همدالنــه بــا کنشــگر بــه دســت آمــده اســت.
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.1-2تقدسبخشی

بیشــتر زنــان زائــر امامــزاده دربــارۀ اینکــه چــرا بــه امامــزاده آمــده و زیــارت میکننــد؟ نــگاه
باورمندانــه و اعتقــادی بــه شــریعت را مطــرح و همگــی بــهنوعــی تمایــل قلبــی و بــاور عمیــق
خــود را بــه موضــوع زیــارت ائمــه  bو نســب ایشــان ابــراز میکننــد و حتــی ایــن حالــت را بــه
قــول خــود «ذاتــی و فطــری» میداننــد .کمتــر زائــری پیــدا میشــد کــه نــگاه غیــر قدســی یــا
بیاعتقــاد بــه زیــارت داشــته باشــد .گویــی همگــی بــه ایــن بــاور رســیده بودنــد و از نمــود خارجــی
آن در قالــب کنــش زیــارت احســاس لــذت ،آرامــش و ســبکی روح میکردنــد .از ایــنرو ،در بیشــتر
ً
مصاحبههایــی کــه صــورت میگرفــت غالبــا بــه ایــن موضــوع اشــاره میکردنــد و بــا ایــن گفتــه
کــه «مگــه میشــه بیاعتقــاد بــود» بــه ایــن اصــل پایبنــد بودنــد.
 .2-2ایدئالگرایی

چ عنــوان منفعالنــه عمــل نمیکردنــد؛ بلکــه همگــی
کنشــگران زن در زیــارت خویــش بــههی ـ 
خالــق عمــل و گزینــش ارادی خویــش بودنــد و بــرای وصــول بــه نیــت مــد نظرشــان نــوع آرمانــی
کنــش زیارتــی را بــه منصــۀ ظهــور میرســاندند .بــه ایــنصــورت کــه همــۀ آن پیامهایــی کــه
ایشــان دربــارۀ ایــن موضــوع ارســال میکردنــد ،چــه در قالــب پیامهــای کالمــی مثــل پاســخگویی
بــه ســؤاالت محقــق و چــه در قالــب پیامهــای غیرکالمــی مثــل تغییــر چهــره و حالــت آن ،اشــک
ی کــه بــا
ریختــن و متأثــر شــدن ،حاکــی از نوعــی بیــان حــال و هــوای آرمانــی بــود؛ بــ ه طــور 
معنــاکاوی دقیــق میشــد زوایــای پنهــان و دالیــل نهــان عمــل زیارتــی ایشــان را فهمیــد و از آن
رمزگشــایی کــرد .بـ ه طــور نمونــه آن دســته از زائرانــی کــه علــت زیارتشــان پنــاه جســتن و مأمــن
طلبــی بــه امامــزاده بــود در طــول مصاحبههــای همدالنــه با ایشــان مشــخص شــد کــه از بســیاری
دغدغههــا و فشــارهای زندگــی مثــل مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی «بیپولــی» یــا مشــکالت
اجتماعــی و خانوادگــی مثــل بیــکاری یــا ازدواج نکــردن یــا ناســازگاریهای زنو شــوهری و...
متوســل بــه امامــزاده شــدهاند .چــرا کــه بــه نظــر میرســد گونــۀ ایدئــال زیــارت کــردن چنیــن
باشــد کــه زائــر بــدون اضطــراب و نگرانــی بــا فراغــت خاطــر و آســودگی خیــال ب ـ ه قصــد انــس و
اکــرام و تعظیــم مــزور پــای در صحــن و ســرایش بگــذارد و دمــی چنــد از قیلوقالهــای دنیــای
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بیــرون بــه زیــارت بپــردازد .در صورتیکــه رفتــار برخــی کنشــگران بــا امامــزاده ارتباطــی مضطربانه
و ملتمســانه بــود کــه بـه واســطه شــرایط و اوضــاع آن فــرد او را بــه ســمت کنــش زیــارت ســوق
داده بــود.
 .3-2همذات پنداری

در مــدت تحقیــق چیــزی کــه بیشــتر ذهــن محقــق را درگیــر میکــرد ایــن بــود کــه زائــران زن
ً
امامــزاده عالقــه و اقبــال زیــادی داشــتند کــه زیــارت خــود را بــه زیــارت امامــان شــیعه مخصوصــا
امــام موســی کاظــم  gیــا امــام رضــا  gنســبت دهنــد .هرچنــد ایــن دو امــام بــا امامــزاده مــد
نظــر ارتبــاط نســبی داشــته و برخــی زوار از آن مطلــع بودنــد ولــی بــرای دیگــر زواری هــم کــه بــا
نســب و تبــار ایــن امامــزاده آشــنایی چندانــی نداشــتند ایــن امــر همچنــان صــادق بــود .در
گفتههــای ایشــان بــهوضــوح روشــن بــود کــه نوعــی تشــابه در زیــارت بیــن ایــن صاحــب مــکان بــا
زیــارت مرقــد امــام هفتــم و بــارگاه امــام هشــتم وجــود دارد بهطوریکــه حتــی ایــن امــر در بیــن
ً
ن رو ذهــن
کســانی کــه اولیــن بــار بــه زیــارت ایــن امامــزاده میآمدنــد نیــز کامــا هویــدا بــود .از ایـ 
محقــق بــه ســمت اصلــی بــا عنــوان «مشــابهت بیــن یــک صاحــب مــکان شــریف و صاحــب مــکان
شــریف دیگــر» از طــرف کنشــگر زیارتــی معطــوف شــد.
.4-2کسب تجربۀ دینی

همــۀ زائــران بــه دنبــال نوعــی تجربــۀ عرفانــی ،معنــوی و دینــی هســتند و انتظــار دارنــد بــه آن
برســند ،ایــن تجربــه شــامل گــذر از دنیای مــدرن و بــدون معنویــت و درک دنیای مقــدس و روحانی
اســت(تیموتی .)46 :1392 ،از آنجـ ا کــه تجربــۀ دینــی نوعــی مواجهــه بــا امــور قدســی اســت کــه
بــه شــناخت مســتقیم ،حضــوری و بیواســطه اطــاق میگــردد و بــه دی ـنورزی بیشــتر و یافتــن
تجربههــای دینــی انســان منجــر میگــردد ،ســرانجام نوعــی حالــت پویایــی و تحــرک معنــوی برای
انجــام عبادتــی خالصانــه را فراهــم میکنــد .تجاربــی کــه نـ ه تنهــا در زندگــی ایمانــی شــخص دیده
میشــود؛ بلکــه اســاس زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی او را هــم پررنگتــر و زیباتــر میســازد .ایــن
تجربــه بیــن عمــوم زائرانــی کــه از راههــای دور و نزدیــک بــرای زیــارت امامــزاده میآمدنــد دیــده
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میشــد؛ چــرا کــه در خــال صحبتهــای ایشــان مشــخص شــد کــه هــر فــرد بــا توجــه بــهمراتــب
دینــی و ایمانـیاش بـ ه واســطۀ کنــش زیــارت و انجــام اعمــال و مناســک و آیینهــای مرتبــط بــا آن
مثــل دعــا و زیارتنامــه خوانــدن ،نمــاز خوانــدن ،نــذری دادن ،و دیگــر مــوارد بــهمراتــب برایــش
نوعــی تجربــۀ دینــی حاصــل میشــود کــه بــا تکــرار فرایــض و ارکان زیــارت ســطح اعتقــادات و
اعمــال صالحــه فــرد ارتقــا یافتــه و بــه تعبیــر خــود کنشــگران «ایمــان فــرد و عمــل صالحــش زیادتر
میشــود» کــه ایــن امــر نشــانۀ اهمیــت ایــن اصــل اســت و بــهمــرور زمــان و بــا تکــرار فراینــدوار
«پدیــدۀ زیــارت زنانــه» تجربــۀ دینــی فــرد دایــم تجدیــد و بازســازی میشــود.
 .5-2اندماج انگیزشی

پدیــدۀ زیــارت زنانــه در مــکان امامــزاده محســن از انــواع و اقســام انگیزشهــا برخــوردار اســت.
ً
هرچنــد ممکــن اســت هــر یــک از زائــران بــه یکــی از دالیــل اشــاره کننــد امــا اصــوال پدیــدۀ زیــارت
بــه لحــاظ انگیــزش اندماجــی اســت و دالیــل مختلــف یــک فــرد را بهســوی زیــارت ســوق میدهد.
بنابرایــن زیــارت زنانــه کارکردهــای متنوعــی دارد .شــاید بتــوان بــه لحــاظ تفکیــک ذهنــی اینگونه
ً
زیارتهــا را بــه انــواع مختلــف نامگــذاری کــرد امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تفکیــک صرفــا
ذهنــی اســت.
بــا کمــی تســامح میتــوان از گونههــای «زیــارت تعبــدی»« ،زیــارت شــفاجویانه» و «زیــارت
تفریحــی» نــام بــرد .زیــارت تعبــدی زیارتــی اســت کــه زائــران زن تنهــا از روی باورمنــدی و ازدیــاد
ایمــان و باورهــا و از روی تأکیــدات اولیــای دیــن انجــام میدهنــد و بســیار پســندیده و اثرگــذار
اســت .زیــارت شــفاجویانه بیشــتر بــه زیــارت زائرانــی اشــاره میکنــد کــه بــا قصــد بــرآورده شــدن
حاجــات و شــفاعت از امامــزاده بــرای نیــل بــه خواســتهها و آرزوهایشــان انجــام میگیــرد .زیــارت
تفریحــی بــه زائــران زنــی اشــاره دارد کــه با داشــتن اعتقــاد دینی و لــزوم حاجــت طلبــی از امامزاده
بــهنوعــی بــه لــزوم نشــاط روحــی و تفریــح و گــذران اوقــات فراغــت خــود و فرزنــدان در ایــن مــکان
معتقــد بودنــد و بــا آمــدن بــه امامــزاده و امتنــاع ورزیــدن از گــردش در مکانهــای تفریحــی دیگری
مثــل پــارک یــا ســینما ،بــهطــور کل یــک نــوع زیــارت تفریحــی میپرداختنــد.
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.6-2ابطالناپذیری

ً
اغلــب زنــان زائــر امامــزاده از ایــن حیــث اشــتراک نظــر داشــتند کــه امامــزاده حتمــا شــفابخش
اســت و مــوارد خــاف را توجیــه میکردنــد و میگفتنــد اگــر حاجــت نگیریــم اشــکال از ناحیــۀ
ماســت یــا مصلحــت مــا در عــدم پذیــرش دعاســت .آنهــا بــا ایــن بیــان مشــروط کــه «اگــر موقــع
ً
زیــارت دلمــان صــاف باشــد یــا دلمــان بشــکند حتمــا ســیممان بــه امامــزاده وصــل و حاجتمــان
روا میشــود» بــر ایــن گــزاره صحــه میگذاشــتند.

جمعبندی و نتیجهگیری
بررســی پدیــدار شــناختی «پدیــده زیــارت زنانــه» در نشــانگاه امامزاده محســن بن موســی جعفر
در محلــه مارنــان اصفهــان نشــان میدهــد کــه ایــن پدیــده نهتنهــا قدمــت تاریخــی داشــته و از
قدیماالیــام مرســوم بــوده اســت ،بلکــه جــزو اعتقــادات و باورداشــت ایمانــی کنشــگران اســت.
مشــاهدات متوالــی نشــان میدهــد هرچنــد زنــان در مدیریــت امامــزاده نقــش ندارنــد ،اما بیشــتر
ن هســتند.
زائــران امامــزاده بــه لحــاظ دفعــات حضــور و مــدت اقامــت زنــا 
معنــاکاوی زیــارت در تجربــه زیســته زنــان نشــان میدهــد زیــارت بــرای آنــان کارکردهــای آشــکار
و پنهــان متنوعــی دارد .آنهــا طــی برقــراری ارتبــاط عاطفــی و احساســی بــا زیــارت شــونده بــه
ً
نوعــی خواســتار بــرآورده شــدن حاجاتشــان هســتند کــه اکثــرا مربــوط بــه امــور دنیــوی و مــادی
اســت .اکثــر بانــوان زائــر امامــزاده بــا زائــران امــام رضــا  gه ـمذات پنــداری دارنــد .بانــوان بــه
تعابیــر گوناگــون زیــارت خویــش را بــه زیــارت ائمــه اطهــار  bبــهویــژه امــام هفتــم و امــام هشــتم
شــیعیان ربــط میدهنــد.
بــه ترتیــب اولویــت و برحســب فراوانــی میتــوان «حاجتخواهــی»« ،التیــام و تشــفی»،
«تکلیفمــداری»« ،جایگزینــی نمادیــن»« ،تبــادل مــادی»« ،خــود شــکوفایی»« ،همبســتگی
غیابــی» را از کارکردهــای عمــدۀ زیــارت زنانــه برشــمرد .بــا وجــود ســبکها و گونههــای مختلــف
در بیــن زیــارت زنــان ،نبایــد از نقــش تفریحــی بــا هــدف غنیســازی اوقــات فراغــت و جایــگاه آن
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در ســبک زندگــی اســامی ایرانــی غفلــت ورزیــد .زیــارت زنانــه میتوانــد ضمــن تقویت دینــداری،
کارکــرد تفریحــی داشــته باشــد و اوقــات فراغــت زنــان را بـ ه صــورت ســالم و هدفمنــد پــر کنــد .در
ایــن زمینــه بایــد از ســوی متولیــان فرهنگــی جامعــه برنامهریــزی هوشــمندانهای صــورت بگیــرد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی پدیدارشناختی زیارت زنانه (خانمحمدی و همکار)

35

منابع و مآخذ
ـ قرآن مجید.
ـ اسمیت ،فلیپ و الگزندر رایلی .)1394( .نظریه فرهنگی .ترجمۀ محسن ثالثی .چاپ اول .تهران :علمی.
ـ ِالیاده ،میرچا .)1375( .مقدس و نا مقدس .ترجم ه نصرالله زنگویی .چاپ اول .تهران :سروش.
ـ امامی سیگارودی ،عبدالحسین؛ دهقان نیری ،ناهید؛ رهنورد ،زهرا؛ نوری سعید ،علی« .)1391( .روششناسی تحقیق کیفی:
پدیدارشناسی» .فصلنامه پرستاری و مامایی جامعنگر .س  .22ش  .68صص56 :ـ .63
ـ بیتس ،دانیل؛ پالگ ،مزد .)1375( .انسانشناسی فرهنگی .ترجم ۀ محسن ثالثی .چاپ اول .تهران :انتشارات علمی.
ـ تقی زاده ،محمود؛ خانمحمدی ،کریم« .)1388( .بررسی پدیدارشناختی پدید ه چنار خونبار الموت قزوین» .شیعه شناسی .س
 .7ش  .26صص55 :ـ .92
ـ تیموتی ،دالن جی ،السن ،دانیل اچ .)1392( .گردشگری ،دین و سفرهای معنوی .ترجمه محمد قلی پور و احسان مجیدی فرد.
چاپ اول .تهران :جامعه شناسان.
ـ خانمحمدی ،کریم؛ مؤذن ،معصومه« .)1394( .انسانشناسی قدمگاه (مطالعه موردی بیت النور)» .فصلنامه فرهنگ رضوی .ش
 .11س  .3صص7 :ـ .39
ـ سیف اللهی ،عبدالحسین .)1379( .امامزادگان ایران را بهتر بشناسیم امامزاده محسنبنموسیبنجعفر ( gامامزادۀ غریب).
چاپ اول .اصفهان :نقش مانا.
ـ طالبی ،ابوتراب؛ براق علی پور ،الهه« .)1394( .گونهشناسی زیارت و دینداری زائران و معناکاوی کنش زیارت زائران امام رضا
علیهالسالم» .فصلنامه علوم اجتماعی .ش  .69صص75 :ـ .106
ـ عابدی جعفری ،حسن؛ تسلیمی ،محمد سعید؛ فقیهی ،ابوالحسن؛ شیخ زاده ،محمد« .)1390( .تحلیل مضمون و شبکه مضامین:
روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی» .اندیشه مدیریت راهبردی .سال پنجم ،ش  .10پاییز و زمستان
 .1390صص.198-151 :
ـ عابدی ،احمد .)1376( .فلسفۀ زیارت (شرح و تحقیق زیارت القبور فخر رازی) .قم :انتشارات زائر.
ـ فرامرز قراملکی ،احد .)1396( .روششناسی مطالعات دینی .چاپ دهم .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
ـ فکوهی ،ناصر .)1395( .مبانی انسانشناسی .چاپ پنجم .تهران :پردیس دانش.
ـ کتاک ،فیلیپ کنراد .)1386( .انسانشناسی (کشف تفاوتهای انسانی) .ترجمه محسن ثالثی .تهران :نشر علمی.
ـ کوئن ،بروس .)1395( .مبانی جامعهشناسی .ترجمه غالم عباس توسلی و رضا فاضل .چاپ .27تهران :سمت.
ـ مجیری ،محمدرضا« .)1388( .زیارت» .دوماهنامه تربیتی اخالقی خلق .ش  .15صص.2-1 :
ـ محمدی ،جمال؛ صالحی ،صادق؛ نیکوفال ،زینب« .)1396( .پدیدارشناسی تجربی گردشگران اماکن مذهبی (مورد مطالعه:
اماکن زیارتی شهرستان هرسین)» .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری .س .6ش .20صص34 :ـ .55
ـ منتظرالقائم ،اصغر .)1393( .امامزادگان و حیات فرهنگی .به کوشش احمد شرفخانی .چاپ اول .اصفهان :چاپ و نشر سازمان
اوقاف و امور خیریه.
ـ موسوی مقدم ،سید محمد« .)1396( .واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت».
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

36
پژوهشهای فقهی .ش  .1دوره  .13صص101 :ـ .123
ـ الباقیات الصالحات خیر لکم؛ سپاسگزاری از مردم .نشریه اداره کل اوقاف منطقه استان اصفهان.)1346( .جلد اول.
ـ همایی شیرازی ،جاللالدین .)1390( .کتاب تاریخ اصفهان .چاپ اول .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سایتها
ـ پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه ایران اسالمی .تاریخ مراجعه .www.emamzadegan.ir .97/7/18

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

باقری ،محمد؛ ثنائی ،حمیدرضا (.)1399واکاوی گزارشها دربارۀ دفن امامزاده
حسینبنموسی  gدر شیراز .فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.58-37 .)4( 8 .
1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 1 2 5 7 5 3

DOI:
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محمد باقری ،1حمیدرضا ثنائی
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چکیده
از ســدههای نخســتین هجــری ،ایــران مقصــد شــمار فراوانــی از امامــزادگان بــوده اســت و بارگاههــای
بســیاری در مناطــق مختلــف ایــن ســرزمین بــه چشــم میخــورد کــه بــه ایشــان منســوب اســت .در
ایــن میــان ،امامزادگانــی وجــود دارنــد کــه بیــش از یــک بــارگا ه بــه آنــان منســوب اســت؛ از آن جملــه،
امامــزاده حسینبنموسـیبنجعفر ،بــرادر امــام رضــا  gاســت کــه بــه ادعــای برخــی منابــع بــه دنبــال
والیتعهــدی بــرادرش همــراه بــا گروهــی از ســادات و دیگــر بــرادرش ،احمــد ،راهــی ایــران شــده بــود .در
میــان جایگاههــای متعــدد منتســب بــه وی ،دو دیــدگاه ناظر به دفن او در طبس و شــیراز شــهرت بیشــتری
دارد .هــدف ایــن پژوهــش واکاوی و بازنگــری روایــات مربــوط بــه دفــن ایــن امامــزاده در شــیراز اســت و در
ایــن راه ،از شــیوه توصیفــی تحلیلــی بهــره گرفتــه شــده اســت .بــا توجــه بــه آنکــه گزارشهــای موجــود بــه
ّ
منابــع متأخــر ،یعنــی ســدههای  8ـ 14قمــری بازمیگــردد و از ســوی دیگــر ،اشــکاالت متعــددی کــه در
آنهــا مشــاهده میشــود ،خطاســت کــه حسینبنموســی در شــمار همراهــان احمدبنموســی دانســته
و شــهر شــیراز نیــز بــه عنــوان محــل دفــن او پنداشــته شــود.
کلیدواژهها:امامزادگان،حسینبنموسی،احمدبنموسی،شیراز.
 .1دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه تهرانm84bagheri@gmail.com :
 .2استادیار گروه تاریخ وتمدن دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)hr.sanaei@um.ac.ir :
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مقدمه
امامــزادگان فراوانــی در ایــران آرمیدهانــد و بارگاههــای کوچــک و بزرگ و گاه باشــکوهی در مناطق
مختلــف ایــن ســرزمین بــه ایشــان منســوب اســت .انتســاب ایــن بارگاههــا بــه امامــزادگان مــد نظر
در میــان اهــل تحقیــق همیشــه ســؤالبرانگیــز و قابل ّ
تأمل بــوده و گاه با تردید مواجه شــده اســت.
تعــدد بارگاههــای منســوب بــه برخــی از ایشــان بــر ســؤالها و تردیدهــا در ایــن بــاره میافزایــد و
بــر طــرح ایــن ســؤاالت و تردیدهــا مهــر ّ
صحــت میزنــد .یکــی از امامــزادگان بنــام کــه آرامگاههــای
متعــددی را در نواحــی گوناگــون ایــران بــه او نســبت میدهنــد ،حسینبنموس ـیبنجعفر ،g
فرزنــد امــام هفتــم  gشــیعیان ،اســت .فــارغ از حکایــت زندگانــی وی کــه چندان روشــن نیســت
و نیــاز بــه پژوهــش جــدی دارد ،بــا توجــه بــه تعــدد آرامگاههــای منســوب بــه وی ،طبیعــی اســت
کــه پرســش دربــاره ّ
صحــت انتســاب ایــن بارگاههــا هــر ذهــن جس ـتوجوگری را بــه خــود جلــب
کنــد؛ از عامیانــی کــه بــه زیــارت بارگاههــای منســوب بــه او میرونــد و اهــل نظــری کــه بــه پژوهــش
دربــاره سرگذشــت امامــزادگان میپردازنــد.
از دیدگاههــای مطــرح در ایــن زمینــه ،نظریــه دفــن حسینبنموس ـیبنجعفر  gدر شــیراز
اســت .صاحبــان ایــن دیــدگاه قبــری را در نزدیکــی آرامــگاه احمدبنموســی  gدر شــیراز بــه
آرامــگاه حســین ،بــرادرش ،منســوب میکننــد .در حالــی کــه منابــع متقـ ّـدم دربــاره دفــن وی
در شــیراز اطالعاتــی هرچنــد مختصــر بــه دســت نمیدهنــد .منابــع اطالعــات موجــود در ایــن
ّ
زمینــه نیــز از تاریخهــای عمومــی ،محلــی ،جغرافیایــی گرفتــه تــا منابــع حدیثــی و انســاب،
همــه پــس از ســده  8قمــری بــه نــگارش درآمدهانــد .شــیرازنامه(ابن زرکــوب شــیرازی:1390 ،
 ،)199تذکــره هزارمزار(جنیــد شــیرازی ،)306 :1364 ،تاریــخ گزیده(مســتوفی)204 :1364 ،
و نزهــة القلوب(مســتوفی )116 :1362 ،در ســدههای  8و 9قمــری و بحــار االنوار(مجلســی،
 ،1339ج )312 :48در ســده 11قمــری و بحــر االنســاب(ملکالکتاب شــیرازی،1296 ،
ج 155 :2و  ،)146آثــار عجم(فرصــت حســینی شــیرازی ،1377 ،ج 758 :2و  )745و طرائــق
الحقائق(شــیرازی ،1382 ،ج ،)484 :3در ســده 14قمــری بــه اجمــال یــا تفصیــل از دفــن وی در
شــیراز ســخن گفتهانــد.
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واکاوی گزارشها دربارۀ دفن امامزاده حسینبنموسی  gدر شیراز (باقری و همکار)

در برخــی از ایــن منابــع ،داســتانی نقــل شــده کــه نشــان میدهــد حسینبنموســی  gبــه
همــراه بــرادر خــود ،احمــد ،بــه شــیراز ســفر کــرده و در آنجــا بــه شــهادت رســیده و به خاک ســپرده
شــده و از همیــن روســت کــه برخــی از ایــن منابــع آرامــگاه عالءالدیــن حســین در نزدیکــی آرامگاه
احمدبنموســی  gرا بــه حسینبنموســی  gمنســوب میکننــد .گفتنــی اســت کــه منابــع
ّ
متأخــر بــر شــاخ و بــرگ ایــن حکایــت افزودهانــد.
برخــی معاصــران نیــز کــه بــه خلــق آثــاری دربــاره احمدبنموســی و بــرادرش ،حســین
پرداختهانــد ،بــا اعتمــاد بــه گــزارش آن منابــع ،از دفــن حســین در شــیراز خبــر دادهانــد.
ّ
محمدحســین رســتگار ( )1381در شــرح احــوال و شــخصیت حضــرت حسینبنموســی الکاظم
 gو دیگــر امامــزادگان شــیراز ،غالمرضــا اســامی ( )1381در جلــوهگاه نــور :مجموعــهای
مســتند و تاریخــی از شــناخت شــخصیت حضــرت ســید عالءالدیــن حســین معــروف بــه آســتانه و
جلیــل عرفانمنــش ( )1386در چلچــراغ شــیراز؛ تحلیلــی از قیــام احمدبنموســی و بــرادران امام
رضــا gاز دیــدگاه دفــن حســین در شــیراز تبعیــت کردهانــد و دربــاره آن قلــم فرســودهاند .مقالــه
حاضــر کــه رویکــردی تاریخــی دارد ،بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی میکوشــد از ّ
صحــت و
ســقم ایــن دیــدگاه پــرده ب ـردارد.
در معرفــی تفصیلــی آثــار یادشــده ،نویســنده جلــوهگاه نــور :مجموعـهای مســتند و تاریخــی از
شــناخت شــخصیت حضرت ســیدعالءالدین حســین معروف به آســتانه به بررســی اجمالی دوران
امــام کاظــم  gو امــام رضــا ،gعلــت قیــام احمــد بــن موســی ،همراهــی حسینبنموســی و
شــهادت وی در شــیراز ،تصویــر او در منابــع رجالــی ،نقــل برخــی از احادیث منقــول از او و تاریخچه
و موقوفــات آرامــگاه منســوب بــه وی پرداختــه اســت .بــا آنکــه غالمرضــا اســامی دیگــر مزارهــای
منســوب بــه حسینبنموســی را بررســی نکــرده و بــه واکاوی تصویــر حسینبنموســی در منابــع
انســاب نیــز عنایتــی نداشــته ،رد 13ســالگی حســین در زمــان شــهادت از معــدود مطالــب نقادانــه
کتــاب اوســت .1محمدحســین رســتگار نیــز در اثــر خــود از آداب زیارت ،فرزنــدان امــام کاظم ،g
بررســی اجمالــی تصویــر حسینبنموســی در منابــع حدیثــی و رجالی ،آشــکار شــدن مدفــن وی،
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)51-50 :1392 ،
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تاریخچــه بنــای بقعــه ،توصیــف حــرم و معرفــی دیگــر امامزادههای شــیراز ســخن گفته اســت .این
ً
اثــر خالصــه اثــر پیشــین بــه نظــر میرســد و تقریبــا در همــه مــوارد دنبال ـهروی آن بــوده اســت.
جلیــل عرفانمنــش نیــز در چلچــراغ شــیراز بــه بررســی ابعــاد گوناگــون زندگانــی احمدبنموســی
 gپرداختــه اســت .داســتان آشــکار شــدن مدفــن حســین در ایــن اثــر بــه گزارشهــای آشــکار
شــدن مدفــن بــرادرش ،احمــد در عصــر اتابــکان شــباهت بســیاری دارد(عرفــان منــش:1386 ،
.)246

 .1نگاهی به احوال حسینبنموسی g
حسینبنموسـیبنجعفر  gنیــز هماننــد شــمار متعــددی از فرزنــدان و نــوادگان امــام کاظــم
ً
 gدر ایــران مدفــون اســت .اطالعــات پراکنــده و اندکــی کــه در منابــع نســبتا متقـ ّـدم رجالــی و
انســاب دربــاره او نقــل شــده و احادیثــی کــه از او در برخــی مجامــع حدیثــی روایت شــده ،تصویری
روشــن از حیــات وی بــه دســت نمیدهــد .ذکــر حســین بــه عنــوان شــخصی مفقــود در برخــی
منابع(عبیدلــی166 :1371 ،؛ ابــن طباطبــا219-218 :1377 ،؛ مــروزی )22-21 :1367 ،از
زندگــی پنهانــی او خبــر میدهــد .بنابرایــن ،چنیــن مینمایــد کــه او ســالهای درازی از عمــر
خویــش را دور از چشــم کارگــزاران نظــام خالفــت بــه ســر بــرده اســت.
احادیــث منقــول از حسینبنموســی در مجامــع حدیثــی شــیعه نیــز حاکــی اســت کــه وی
ســالهای کودکــی و جوانــی و تــا حــدودی میانســالی خــود را در موطــن خویش ،مدینــه ،گذرانده
و از محضــر ســه امــام شــیعه ،امــام کاظــم  gو امــام رضــا  gو امــام جــواد gبهرههــا بــرده
اســت(ابنبابویه :1372 ،ج503 :2؛ طوســی1404 ،ق ،ج729-728 :2؛ قرشــی1413 ،ق:
ج .)418 :2بــا توجــه بــه آنکــه برخــی منابــع چنانکــه گفتــه شــد ،او را مفقــود خواندهانــد ،چنیــن
مینمایــد کــه ایــن امامــزاده بــه ســبب خطراتــی کــه از جانــب عباســیان وی را تهدیــد میکــرد یــا
شــرکت در یــک قیــام یــا چیــزی شــبیه بــه آنهــا ،در میانســالی مدینــه را تــرک و حیــات پنهانــی
خویــش را آغــاز کــرده اســت.
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ً
چنانکــه اجمــاال در طــرح مســئله گفتــه شــد ،اکنــون مواضــع بســیاری در ایــران ماننــد طبــس،
شــیراز ،قزویــن ،چوپــار کرمــان ،ســاری ،بهبهــان ،دزفــول و مــزاری در کوفــه وجــود دارد کــه از دفــن
حسینبنموســی در آنهــا ســخن گفتــه میشــود؛ ولــی بــا توجــه بــه اطالعــات برخــی از آثــار
در زمینــه انســاب کــه از زندگــی فرزنــدان و نــوادگان او در طبــس ســخن بــه میــان آورده(مــروزی،
 )22-21 :1367و از وجــود مقبــره و بارگاهــی منســوب بــه وی در ایــن شــهر خبــر دادهانــد ،گویــا
دیــدگاه مبتنــی بــر دفــن وی در شــهر طبــس از اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت .در مجمــوع ،بــه
نظــر میرســد دربــاره زندگانــی حسینبنموســی بیــش از ایــن نمیتــوان ســخن گفــت .بــههــر
روی ،مقالــه حاضــر میکوشــد بــه نقــد و بررســی یکــی از دیدگاههــای یــاد شــده بپــردازد.

 .3گزارشها دربارۀ آشکارشدن پیکر حسینبنموسی  gدر شیراز
ســرنخهای حکایــت مفصــل دفــن حسینبنموســی در شــیراز در کتابهــای معاصــر را
چنانکــه اشــاره شــد ،میتــوان در برخــی آثــار ســده 8قمــری یافــت .شــیرازنامه ابنزرکــوب
شــیرازی (د789.ق) کــه در ســال 764قمــری تألیــف شــده ،بــدون پرداختــن بــه ماجــرای کــوچ
ّ
حسینبنموســی ،بــه طــور خالصــه آورده اســت کــه وی در محلــه بــاغ قتلــغ از محــات شــیراز
مشــهور بــه گنبــد قتلــغ مدفــون شــده و گــور او در زمــان ســلطنت اتابــک مشــخص شــده اســت.
ابنزرکــوب بــدون اشــاره بــه ّ
هویــت کاروانیــان ،چگونگــی جنــگ و ّ
کیفیــت وفــات آنهــا ،تنهــا بــه
چگونگــی شــناختن جســد احمدبنموســی اشــاره کــرده و دربــاره برادرانــش ،حســین و ّ
محمــد،

1

تنهــا از نشــانه مقبــره ایشــان ســخن گفتــه اســت(ابن زرکــوب شــیرازی.)199 :1390 ،
در کتــاب شــداالزار از دیگــر آثــار همــان ســده کــه ترجمــه آن ،موســوم بــه تذکــره هزارمــزار در
ســده بعــد پدیــد آمــد ،حکایت آشــکار شــدن جســد حســین بــن موســی با تفصیــل بیشــتری آمده
اســت .در ایــن کتــاب میخوانیــم کــه احمدبنموســی  gپــس از شــهادت امــام رضــا  gبــرای
ّ
نبــرد بــا مجوســان بــه شــیراز آمــد .مؤلــف پــس از آن ،بــه داســتان پیــدا شــدن جســد عالءالدیــن
حسینبنموســی در شــیراز اشــاره کــرده و چنیــن آورده اســت« :قتلــغ امیــری از اهالــی شــیراز
محمد رحمتی درباره همراهی ّ
ّ .1
محمدبنموسی با برادرش ،احمد ،تردید کرده است(رحمتی1420 ،ق.)108 :
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بــود و باغــی بــزرگ داشــت کــه در میــان آنّ ،تپ ـهای وجــود داشــت و هــر شــب جمعــه از آن جــا
نــوری میدرخشــید .خبــر ایــن ماجــرا کــه بــه امیــر رســید ،جس ـتوجو کــرد و هیــچ کــس را در
آنجــا نیافــت .پــس دســتور داد آن تــل را بکننــد و همــوار ســازند .نــاگاه جســدی ســالم بــا چهــرهای
نورانــی پدیــدار شــد کــه در یــک دســت مصحــف و در دســت دیگــر شمشــیری داشــت .پــس از
شناســایی هویــت ایــن جســد از روی نشــانهها ،بــه فرمــان امیــر ،بــرای زیــارت مــردم ،بقعـهای در
آنجا ســاخته شد»(جنیدشــیرازی .)306 :1364 ،در همان ســده حمدالله مســتوفی (د750.ق)
نیــز در تاریــخ گزیــده صرفــا از دفــن حسینبنموســی در شــیراز ســخن گفتــه است(مســتوفی،
.)204 :1364
ّ
بــا آنکــه روایــت شــیرازنامه تفصیــل چندانــی نــدارد ،مؤلــف بحاراالنــوار در ســده 11قمــری،
ّ
گــزارش آشــکار شــدن جســد حسینبنموســی در شــیراز را بــه مؤلــف آن کتــاب ارجــاع داده
اســت .گــزارش مجلســی در ایــن بــاره بــه گــزارش شــداالزار شــباهت بیشــتری دارد .در بخشــی
از ایــن گــزارش آمــده اســت :باغبانــی کــه در شــب ،نــوری در آن جایــگاه میدیــده ،ماجــرا را بــه
حاکــم شــیرا ز خبــر داده و حاکــم بــرای وی بقعــه و بارگاهــی بنــا کــرده است(مجلســی،1339 ،
ج.)312 :48
ایــن حکایــت حدود ســه ســده بعــد ،در ســده 14قمری ،در شـبهای پیشــاور ســلطانالواعظین
شــیرازی (1314ـ1391ق1276 /ـ1350ش) بــه شــکل محسوســی شــاخ و بــرگ یافتــه اســت.
نویســندۀ شــبهای پیشــاور منبــع گــزارش خــود را ذکــر نکــرده اســت .بنابرایــن ،گمــان مـیرود کــه
او بــه اثــری ناشــناخته دسترســی داشــته یــا داســتان را از قــول همشــهریان مــورد وثــوق خویــش
نقــل کــرده اســت .بــه هــر رو« ،ســلطان الواعظیــن» در جلســه اول آن کتــاب ،ضمــن معرفــی
خــود و خاندانــش ،از کــوچ احمدبنموســی  gبــه شــیراز و همراهــی بــرادرش ،حســین ،بــا او
چنیــن ســخن گفتــه اســت کــه امــام رضــا  gپــس از هجــرت بــه مــرو در نــام هــای از خانــواده و
ّ
نزدیــکان خــود خواســتند کــه بــه تــوس ســفر کننــد .ســید امیراحمــد (شــاه چــراغ) بــه اتفاق ســید
ّ
امیرمحمــد عابــد و ســیدعالءالدین حســین و بســیاری از بــرادرزادگان و نزدیــکان کــه شــمار آنهــا
بــه حــدود  15هــزار نفــر زن و مــرد میرســید ،از طریــق حجــاز ،کویــت ،بصــره و اهــواز و بوشــهر بــه
محلــی بــه نــام خــان زنیــان در هشــت فرســخی شــیراز رســیدند و در آن جــا بــا لشــکری  40هــزار
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نفــری بــه فرماندهــی قتلغخــان ،حاکــم شــیراز ،روبـهرو شــدند .در جنگــی کــه میــان دو طــرف رخ
داد ،لشــکر شــیعیان شکســت خــورد و امامــزادگان یــاد شــده شــبانه و بــا لبــاس مبـ ّـدل وارد شــیراز
شــدند .عالءالدیــن در باغــی در نزدیــک قتلــغ خــان بــه عبــادت مشــغول بــود تــا اینکــه او را یافتند
و در همانجــا بــه شــهادت رســاندند .قرنهــا بعــد در زمــان صفویــه امیــری بــه نــام قتلغخــان
متوجــه مــزار او در ایــن جــا شــد و بر قبــر او بقعـهای ساخت(ســلطان الواعظیــن شــیرازی:1389 ،
129ـ.)135
ایــن حکایــت در بحراالنســاب (ریــاض االنســاب) از دیگــر آثــار ســده 14قمــری بــا اندکــی تفــاوت
و تفصیــل کمتــری آمــده اســت .برخــی تفاوتهــا میــان گــزارش منــدرج در ایــن اثــر و حکایــت
ســلطان الواعظیــن در شــبهای پیشــاور ماننــد شــمار همراهــان احمــد بــن موســی ،فاصلــه
میــدان جنــگ تــا شــیراز ،ســازنده بقعــه بــر قبــر حســین بــن موســی و زمــان ایــن رخــداد از منبــع
متفــاوت ایــن دو اثــر حکایــت میکنــد .در بحراالنســاب آمــده اســت کــه «چــون خبــر والیتعهدی
امامرضــا  gبــه بــرادر آن حضــرت ،احمدبنموســی رســید ،بــا  700تــن از بــرادران و بــرادرزادگان
و جماعــت کثیــری از دوســتان از مدینــه حرکــت کــرد .در دو فرســنگی شــیراز خبــر شــهادت امــام
بــه آن نواحــی رســید و مأمــوران کاروان را متوقــف کردنــد و برخــی کاروانیــان را از دم تیــغ گذراندند.
احمــد پــس از جنــگ و گریــز فــراوان ،چــون تنهــا مانــد بــه مرکز شــهر آمــد و ســرانجام بــه وی حمله
و او را شــهید کردنــد .حسینبنموســی در محلــه بــاغ قتلــغ شــیراز پنهــان شــد و بعــد از ســه روز
در حالــی کــه بــر ســر نهــر آب در حــال گرفتــن وضــو بــود ،باغبانــی او را شــناخت و چنــد بیــل بــر
ســر وی زد و ســپس بــدن مبارکــش را پــاره پــاره کــرد .شــب هنــگام جمعــی از دوســتان اهــل بیــت
قطعــات بــدن او را جمــع و آن را دفــن کردنــد .بــه ادعــای نویســنده ،حســین در زمــان شــهادت
 13ســال داشــته اســت .قبــر وی تــا زمــان اتابــک شــناخته نبــود و پــس از شــناخت او ،بــر قبــرش
گنبــدی بنــا شــد»(ملکالکتاب شــیرازی ،1296 ،ج.)155-146 :2
ّ
مؤلــف آثــار عجــم نیــز داســتانی شــبیه بــه حکایــت ّ
مفصــل نویســنده شـبهای
در همــان ســده،
پیشــاور بیــان کــرده و ظاهــرا منبــع هــردو یکــی بــوده اســت .بــا وجــود ایــن ،تفاوتهــای اندکــی
میــان آنهــا نیــز بــه چشــم میخــورد« .ســید امیــر احمــد در عهــد هــارون قصــد شــیراز کــرد تــا
از آنجــا بــه خراســان بــه خدمــت بــرادر خــود َر َود .قتلــغ خــان از جانــب مأمــون مأمــور شــد آنــان
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را دســتگیر کنــد .چــون خبــر ورود آنــان را بــه شــیراز شــنید ،بــه خــان زینــال ،در هشــت فرســخی
شــیراز ،شــتافت و جنــگ درگرفــت .در اثنــای جنــگ چــون خبــر شــهادت امــام رضــا  gرســید
جماعــت همــراه احمــد بـ ه جــز شــمار اندکــی از بــرادران و خویشــانش ،او را رهــا کردنــد و ســرانجام
جملگــی بــه شــهادت رســیدند .ایــن کتــاب دربــاره حضــور حسینبنموســی  gدر نبــرد
ً
احمدبنموســی بــا قتلــغ و چگونگــی بــه شــهادت رســیدن وی ســخن نگفتــه و صرفــا بــه چگونگی
ّ
پیــدا شــدن جســد وی اشــاره کــرده اســت .مؤلــف مینویســد :در جایــگاه مرتفعــی از بــاغ حاکــم
شــیراز نــوری مشــاهده میشــد .بــه فرمــان او ،آن مــکان را کندنــد و جســدی تــازه یافتنــد کــه در
یــک دســت مصحــف و در دســت دیگــر شمشــیر داشــت و قتلغخــان فرمــان داد مقبــرهای در
ّ
آنجــا بســازند»(فرصت حســینی شــیرازی ،1377 ،ج .)758-745 :2مؤلــف طرائــق الحقائــق نیــز
کــه در ســده 14قمــری میزیســته ،داســتان بــاغ و باغبــان و روشــنایی یــاد شــده را ذکــر کــرده
است(شــیرازی ،1382 ،ج.)484 :3

 .4نقد و بررسی گزارشها
ّ
ص نبــودن منبــع متقـ ّـدم آن میتوانــد
تفاوتهــای حکایــت یادشــده در آثــار یــاد شــده و مشــخ 
ّ
حکایتگــر جعــل آن از ســوی برخــی از منابــع محلــی یــا دســتکم تحریــف اصــل گــزارش در
ســدههای  7و  8قمــری باشــد .در ایــن گزارشهــا اشــکاالت و نــکات متعــددی بــه چشــم
میخــورد کــه میتــوان آنهــا را در ذیــل عناوینــی از قبیــل مهاجــرت و آشکارشــدن مدفــن ارائــه
کــرد.
 4ـ  .1مهاجرت و همراهی با سپاه احمد
4ـ 1ـ  .1ســلطانالواعظین از دعــوت امــام رضــا  gاز خانــواده خــود بــرای عزیمــت بــه تــوس
ســخن گفتــه اســت .از آنجــا کــه مــرو پایتخــت مأمــون بــود ،گویــا درج این موضــوع در ایــن حکایت
ســاخته ذهــن روایتپــرداز امــا غیردقیــق و نــاآگاه راوی اصلــی بــوده اســت .ایــن مطلــب نشــان
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ً
میدهــد راوی خبــر صرفــا از شــهادت امــام رضــا  gدر تــوس آگاهــی داشــته اســت.
4ـ 1ـ  .2کــوچ حسینبنموســی بــه فــارس و همراهــی او بــا بــرادرش ،احمــد ،در هیــچ منبــع
ً
متقـ ّـدم و حتــی در منابــع ســده 8قمــری ذکــر نشــده اســت 1.اشــاره منابــع ســده 8قمری صرفــا به
ّ
یافــت شــدن جنــازهای در شــیراز بــوده اســت کــه بــر پایــه آن ،دفــن حســین در شــیراز و تعلــق آن
ً
پیکــر بــه وی را اســتنباط کردهانــد .صــرف نظــر از دلیــل منابــع ســده 8قمــری ظاهــرا تنهــا دلیــل
ّ
منابــع متأخــر در حضــور حســین در کاروان احمــد ،وجــود مــزاری بــا نــام عالءالدیــن حســین در
نزدیکــی مرقــد احمدبنموســی بــوده اســت.
4ـ 1ـ  .3ســلطانالواعظین مســیر حرکــت کاروان از حجــاز تــا فــارس را نواحی و شــهرهای کویت،
بصــره ،اهــواز و بوشــهر دانســته اســت .نمیتــوان بــه یقیــن گفــت کــه در ســدههای نخســتین
هجــری مســیر کاروانهــا از حجــاز تــا فــارس از همــه ایــن مناطــق گــذر میکــرده اســت .افــزون
بــر آن ،بــا توجــه بــه اینکــه کویــت و بوشــهر در کنــار دریــا واقعانــد ،راه نمیتوانــد همزمــان از ایــن
نقــاط و همچنیــن اهــواز عبــور کنــد مگــر آنکــه بپذیریــم کاروان مــد نظــر مــا راه خــود را بــه اهــواز
کــج کــرده و ســپس دوبــاره بــه همــان مســیر پیشــین بازگشــته اســت .از مســیر شــیراز بــه بوشــهر
نیــز در ســدههای متقـ ّـدم هجــری ذکــر بــه میــان نیامــده اســت .تنهــا بخشــی از ابتــدای راه کنونی
شــیراز ـ بوشــهر بــا یکــی از راههــای قدیــم تطابــق داشــته اســت .از شــیراز بــه ســوی جنــوب غربــی
ُ
دو راه وجــود داشــت :نخســت راهــی از شــیراز بــه کازرون و از آن بــه دریــز و ســپس تـ َّـوج وجــود
ُ
داشــت و راه دوم مســیری بــود کــه در میانــه آن ،ماصــرم ،جــره ،غندجــان و ســرانجام تـ َّـوج قــرار
ّ
موقعیــت جغرافیایــی
داشــت(اصطخری128 :1927 ،ـ129؛ کرمــی ،بیتــا .)454 :بــا توجــه بــه
بوشــهر کنونــی ،گویــا ایــن شــهر با هر دو مســیر یــاد شــده فاصله داشــته و در جنــوب و شــرق آنها
واقــع بــوده اســت .اگــر کاروان قــدم بــه اهــواز میگذاشــت ،بــرای رفتــن بــه ســوی شــیراز بایــد بــه
ّ
راه اصلــی و مهــم اهــواز ـ ّارجــان (بهبهــان در ادوار متأخرتــر) ـ شــیراز قــدم مینهاد(ابنخردادبــه،
44-43 :1992؛ ابنرســته190-189 :1892 ،؛ اصطخــری134-133 :1927 ،؛ کرمــی ،بیتا:
 )455-453و در ایــن صــورت ،پذیرفتنــی نیســت کــه کاروان از حــدود بوشــهر عبــور کــرده باشــد.
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)56 :1392 ،
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ً
فــارغ از آنچــه دربــاره راههــای ایــن حــدود جغرافیایــی گفتــه شــد ،اساســا نــام بوشــهر نخســتین
بــار در اوایــل ســده 7ق و در معجــم البلــدان یاقــوت حمــوی ذکــر شــده است(خســروی:1377 ،
 .)577بــه عبــارت دیگــر ،ذکــر نشــدن نــام بوشــهر در منابــع ســدههای نخســتین هجــری از
بیاهمیتــی و پــرت بــودن ایــن نقطــه جغرافیایــی در ایــن زمــان خبــر میدهــد .بنابرایــن ،ذکــر
نــام بوشــهر در روایــت نشــان میدهــد کــه روایــت ســاخته و پرداختــه زمــان شــهرت بوشــهر در ادوار
ّ
متأخرتــر بــوده اســت .ظاهــرا ایــن شــهر از زمــان پادشــاهی نادرشــاه افشــار (1148ـ1160ق) بــه
بعــد اهمیــت و رونــق یافت(مشــایخی.)23 :1383 ،
4ـ 1ـ  .4پیــروان نظریــه همراهــی حســین بــن موســی بــا بــرادرش ،احمــد ،بــه برخــی واژههــای
مبهــم در گزارشهــا دربــاره حرکــت ســپاهیان احمــد بــن موســی بــرای جنــگ بــا مأمــون اســتناد
کردهاند(عرفــان منــش .)77 :1386 ،آنــان از واژههــای مبهــم «األقربــاء» و «احفــاد االئمــه
ً
ـاال حســین بــن موســی و ّ
محمــد بــن موســی،
الطاهریــن» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه احتمـ
بــرادران احمــد ،نیــز در ایــن ســپاه حضــور داشتهاند(مشــایخی 1.)78 :1383 ،در یکــی از ایــن
ّ
گزارشهــا کــه مؤلــف اعیــان الشــیعه آن را از کتــاب لــب االنســاب نقــل میکنــد ،آمــده اســت:
احمــد بــن موســی «در بغــداد ســاکن بــود و هنگامــی کــه شــنید چــه اتفــاق هولناکــی بــرای امــام
علــی بــن موســی الرضــا  gرخ داده ،تــا حـ ّـد زیــادی محــزون شــد و بــه شـ ّـدت گریســت و از
بغــداد بــرای خونخواهــی آن حضــرت بیــرون آمــد و  3000تــن از نــوادگان ائمــه طاهــر همراهــش
بودنــد و قصدشــان ،جنــگ بــا مأمــون بــود و چــون بــه قــم رســیدند کارگــزار قــم از ســوی مأمــون بــا
ایشــان جنگیــد و گروهــی از ایشــان بــه شــهادت رســیده و در همــان جــا بــه خــاک ســپرده شــدند
و  ...هنگامــی کــه بــه اســفراین از ناحیــه خراســان رســیدند ،در شــورهزاری میــان دو کــوه فــرود
آمدنــد .ســپاهیان مأمــون بــه ایشــان یــورش بــرده ،بــا ایشــان جنگیــده و آنــان را کشــتند و احمــد
بــه شــهادت رســید و قبــرش در آن جاســت و زیــارت میشــود و برخــی از نسبشناســان قبــر و
مــزار او را در شــیراز میداننــد و ایــن دیــدگاه کــه شــهرت دارد ،از اشــتباههای عــوام اســت»(امین،
1380ق ،ج .)192 :3بنابرایــن ،چنانکــه اخــوان مهــدوی نیــز اشــاره کرده(اخــوان مهــدوی،
 ،)60-59 :1392نــام حسینبنموســی  gدر هیــچ روایتــی بــه صراحــت در ردیــف همراهــان
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)60-59 :1392 ،
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احمدبنموســی نیامــده اســت.
4ـ 1ـ  .5اختــاف گزارشهــای موجــود دربــاره کــوچ و لشکرکشــی احمــد و همراهانــش بــه
ایــران در مبــدأ و مقصــد حرکــت ،شــمار ســپاهیان احمــد بــن موســی ،محل جنــگ و شــهادت آنان
(ن.کـــ :گزارشهــا در صفحــات پیشــین) میتوانــد نشــانگر ضعــف روایــت اصلــی بــوده و حرکــت
آنــان بــه ســوی شــیراز یــا قــم و اســفراین و ب ـ ه تبــع ،قتــل ایشــان در آن جایگاههــا را در معــرض
تردیــد قــرار دهــد.
 .6 _1 _4چنانکــه گفتــه شــد ،شــیرازنامه ابنزرکــوب کــه همــراه با شــداإلزار به عنــوان قدیمترین
منابــع دربــاره مقابــر احمــد و برادرانــش ،حســین و ّ
محمــد در شــیراز شــمرده میشــوند ،بــه کاروان
مــد نظــر ،علــت مهاجــرت ،جنــگ و نــوع درگذشــت آنهــا اشــاره نکــرده و تنهــا بــه چگونگــی
شناســایی جســد احمــد اشــاره داشــته و دربــاره برادرانــش ،حســین و محمد ،تنهــا از نشــانه مقبره
ایشــان ســخن گفتــه اســت(ابن زرکــوب شــیرازی.)199 :1390 ،

1

 4ـ  .2مدفن و مقبره حسین بن موسی g
پیــش از ســخن دربــاره اشــکاالت و نــکات مربــوط بــه گزارشهــای موجــود در بــاب آشــکار شــدن
مدفــن ،الزم اســت بــه نخســتین افزودههــای داســتان در ایــن موضــوع اشــاره شــود .نخســتین
عالیــم جعــل داســتان در ســده 8قمــری و در شــداالزار مشــاهده میشــود .نویســنده ایــن اثــر
اســت کــه بــرای اولیــن بــار موضــوع نــور تپــه بــاغ قتلــغ را پیــش کشــیده اســت .افــزون بــر آن ،او بــه
غلــط از عزیمــت احمــد و یارانــش بــه فــارس بــرای نبــرد بــا مجوســان ســخن گفتــه اســت (ن.کـــ:
ذیــل «گزارشهــا .)»...
4ـ 2ـ  .1گویــا اخبــار پیــدا شــدن جســد عالءالدیــن حســین در منابــع ســده 8قمــری و بــه تبــع
آن ســده 14قمــری در حقیقــت بــه یافــت شــدن جســد احمدبنموســی مربــوط اســت .در گزارش
آشــکار شــدن جســد احمــد نیــز عناصــری مشــابه ماننــد بــاغ ،باغبــان ،ســاطع شــدن نــور و ...بــه
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)53 :1392 ،
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چشــم میخورد(ن.کـــ :فرصــت حســینی شــیرازی444 :1377 ،ـ445؛ ابــن زرکــوب شــیرازی:
ّ
197-196 :1390؛ ملکالکتــاب شــیرازی ،1296 ،ج .)148 :2مؤلــف چلچــراغ شــیراز نیــز بــا
بیانــی دیگــر ایــن امــر را بازگــو کــرده اســت(عرفان منــش.)246 :1386 ،
4ـ 2ـ  .2منابــع دربــاره چگونگــی شناســایی هویــت حسینبنموســی  gپــس از یافــت
شــدن جســد در بــاغ مذکــور خاموشانــد و بــا فــرض جعلــی نبــودن گــزارش ،ظاهــرا آن جســد بــه
مناســبت آرمیــدن در نزدیکــی قبــر احمدبنموســی بــه بــرادرش ،حســین ،انتســاب یافتــه اســت.
4ـ 2ـ  .3اگــر داســتان کشــف جســد حسینبنموســی را بــه ســبب اشــتمال بــر عناصــر
فراطبیعــی بــه کلــی و از اســاس مــردود ندانیــم ،پرســش دیگــر دربــاره ایــن داســتان
افســانهگون آن اســت کــه چــرا نــور تپــه یــاد شــده بــه مــدت چنــد صــد ســال از چشــم دیگــران
پنهــان مانــده بــود.
4ـ 2ـ  .4منابــع یــاد شــده در ســخن از آن جســد ،از او بــا نــام عالءالدیــن حســین یــاد
کردهانــد و ایــن شــاید حکایتگــر تردیــد آنــان در انتســاب آن بــه حسینبنموســی  gباشــد.
گفتنــی اســت کــه القابــی از قبیــل «عالءالدیــن» در اوایــل ســده 3قمــری در زمــان حیــات
حسینبنموســی بــه کار نمیرفتــه اســت و کاربــرد ایــن لقــب بــرای حســین بــن موســی
نشــان میدهــد کــه ایــن اطــاق از ســوی منابــع متاخــر اتفــاق افتــاده اســت .بــه نوشــته
شــیمل ،القــاب مرکــب از اســم و «الدولــه و الدیــن» در زمــان ســلطنت آل بویــه و از ســوی
خلیفــگان عباســی بــه وزیــران و رهبــران سیاســی اعطــا میشــد و دیــری نگذشــت کــه القابــی
بــا ترکیــب اســم و واژه «الدیــن» نیــز بــه کارگــزاران حکومتــی ،دانشــمندان و قضــات و عمدتــا
بــه مقامــات مذهبــی داده شــد .بــه نوشــته او پــس از ســال 600قمــری گونــه اخیــر القــاب
بــدون توجــه بــه مقــام و موقعیــت و ویژگیهــای افــراد بــه آنــان اعطــا میشــد(ن.کـ :شــیمل،
95 :1376ـ.)96
4ـ 2ـ  .5چنانکــه گذشــت ،برخــی آثــار ماننــد لــب االنســاب و مدینــه الحســین تنهــا بــه همراهی
محمــد بــا بــرادرش ،احمــد  ،cدر عزیمــت بــه ســوی فــارس اشــاره کردهانــد .در حــدود اواخــر
ســده 11قمــری یــا اوایــل ســده بعــد ،ســید نعمــه اللــه جزائــری (د1112.ق) نیــز در األنــوار
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واکاوی گزارشها دربارۀ دفن امامزاده حسینبنموسی  gدر شیراز (باقری و همکار)

ّ
النعمانیــه تنهــا از مرقدهــای آن دو در شــیراز یــاد کــرده و از مرقــد حســین ذکــری بــه میان نیــاورده
ن همــه ،حتــی دربــاره همراهــی محمــد بــا احمــد نیــز
اســت(جزایری ،1378 ،ج 1.)380 :1بــا ایـ 
تردیــد شــده اســت(رحمتی1420 ،ق.)108 :
4ـ 2ـ  .6در ســده 8قمــری ابنبطوطــه در ســفرنامه خــود از فرزنــدان مدفــون موس ـیبنجعفر
 gدر شــیراز ،تنهــا بــه مقبــره احمدبنموســی اشــاره کــرده و ســخنی از حسینبنموســی بــه
میــان نیــاورده اســت(ابن بطوطــه1417 ،ق ،ج.)47 :2
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4ـ 2ـ  .7در گــزارش بحــر االنســاب بــه ســاخت مقبــره حسینبنموســی در زمــان اتابــک اشــاره
شــده اســت .چنانکــه در ادامــه بــه تفصیــل گفتــه میشــود ،اتابــک یــا قتلــغ همــان ابوبکــر بــن
ُ
ســعد بــن زنگی(حکـــ 623 :ـ658ق) ،اتابــک ُســلغری فــارس ،بــوده اســت .بنابرایــن ،آن گــزارش
قدمــت مقبــره را بــه نیمــه نخســت ســده 7قمــری میرســاند .بــا اینهمــه ،قدمــت آرامــگاه
عالءالدیــن حســین در شــیراز را از منظــر باستانشناســی ،بــه قــرن 10قمــری رســاندهاند
(مصطفــوی کاشــانی ،1381 ،ج120 :1؛ مشــکوتی 3.)134-133 :1349 ،از ایــن رو ،بــا آنکــه
گــزارش ســلطان الواعظیــن اشــکاالت متعـ ّـددی دارد ،گویــا در ایــن زمینــه بــه درســتی از ســاخت
ت کــم میتــوان گفــت کــه
مقبــره در زمــان صفویــه ســخن بــه میــان آورده و در ایــن موضــوع دسـ 
ایــن گــزارش بــا یافتــه باستانشناســی مذکــور تضــادی نــدارد.
4ـ  .3دیگر اشکاالت تاریخی و محتوایی
ّ
متعــدد دربــاره قتلغخــان :در حکایــت محــل بحــث حکمرانــی بــه نــام
4ـ 3ـ  .1اشــکاالت
قتلغخــان دیــده میشــود .اشــکاالتی در بــاب او در ایــن حکایــت وجــود دارد کــه در ادامــه بــه
آنهــا پرداختــه میشــود .ذکــر نــام او در مواضعــی از گزارشهــای مختلــف حاکــی از ضعــف
و آشــفتگی اصــل حکایــت اســت .نــام او در برخــی از گزارشهــا بــه عنــوان امیــر مصــاف داده
بــا احمــد و یارانــش و در برخــی دیگــر ،بــه عنــوان حکمــران شــیراز در زمــان یافــت شــدن جســد
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است(اخوان مهدوی.)57-56 :1392 ،
 .2همان.57 :
 .3همان.58 :
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حسینبنموســی و گاه بــه عنــوان بانــی آرامــگاه بــر مــزار وی معرفــی شــده اســت .در ایــن میــان،
ّ
مســلم اســت کــه در منابــع متقـ ّـدم در ســده 8قمــری نــام قتلــغ بــه عنــوان امیر مأمــون یــا حکمران
شــیراز کــه بــا احمــد و یارانــش مصــاف داده ،مطــرح نشــده اســت و چنانکــه از نظــر گذشــت ،ایــن
ّ
موضــوع تنهــا در آثــار متأخــر ســده  14قمــری در شـبهای پیشــاور و آثــار العجــم دیــده میشــود.
نکتــه عجیبتــر آنکــه در گــزارش فرصــت حســینی شــیرازی و ســلطان الواعظیــن نــام وی هــم بــه
عنــوان امیــر مأمــون و هــم بــه عنــوان حکمرانــی کــه در زمــان او جســد حســین یافــت شــده ،آمــده
ّ
اســت .ب ـ ه هــر روی ،بــا توجــه بــه آشــفتگی فــراوان و تفصیــل بســیار گزارشهــای منابــع متأخــر
ّ
نســبت بــه گــزارش منابــع متقـ ّـدم ،بــه نظــر میرســد ایــن گزارشهــا در منابــع متأخــر تــا حــدودی
ّ
بــا روایــات شــفاهی محلــی همــراه شــده اســت .در ایــن میــان ،نظــر بــه وجــود سلســلههای تــرک
ّ
تبــار در قــرون متأخــر در ایــران (ن.ک :پاراگــراف بعــدی) ،منطقــی اســت کــه قتلــغ را امیــر شــیراز
در زمــان یافــت شــدن جســد بدانیــم و از همیــن رو ،بــه نظــر میرســد اندیشــه جنــگ احمــد و
یارانــش بــا قتلــغ و شــهادت ایشــان بــه دســت وی از روایــات شــفاهی عامــه و باورهــای عامیانــه بــه
منابــع مکتــوب راه یافتــه اســت.
افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد ،قتلــغ بــه معنــی مبــارک و فرخنــده ،نامــی ترکــی اســت و از ایــن رو،
بعیــد اســت شــخصیت موســوم بــه ایــن نــام در حکایــت ،حکمــران شــیراز در زمــان مأمــون یــا یکی
از امــرای خلیفــه بــوده باشــد .بــردگان تــرک از زمــان مأمــون و در شــماری محــدود ،بــه عنــوان
ســپاهیان خلیفــه بــه جهــان اســام وارد شــدند؛ ولــی بــه نظــر نمیرســد شــمار و پایــه ایشــان در
ایــن زمــان بــه آن جــا رســیده باشــد کــه بــه عنــوان امیــر مطرح شــده باشــند .بــه مــرور زمــان و پس
از خالفــت معتصــم (218ـ227ق) و واثــق (227ـ232ق) ،تــرکان برخــی از ردههــای فرماندهــی
ســپاه را اشــغال کردنــد و ســپس چنــان قدرتــی بــه چنــگ آوردنــد کــه گاه خلیف ـهای را از تخــت
برمیداشــتند و دیگــری را بــر جــای او مینشــاندند(ن.ک :خضــری87 :1388 ،ـ.)88
ن همــه ،در ایــن جا پرســش اساســی هنــوز بیپاســخ مانــده و آن هویــت حقیقــی قتلغخان
بــا ایـ 
ُ
اســت .گویــا مقصــود از قتلغخــان در گزارشهــای موجود ،امیر مشــهور سلســله اتابکان ُســـلغری
فــارس ،ابوبکــر بــن ســعد بــن زنگی(حکـــ 623 :ـ658ق) اســت .آبــادی و ّ
امنیــت فــارس در دوره
او ســبب شــد اوگتــای (حکـــ 626 :ـ639ق1229 /ـ1241م) ،خــان بــزرگ مغــول او را بــه لقــب
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قتلغخــان (یعنــی خــان مبــارک و فرخنــده) مفتخــر ســازد (زرینکــوب .)574 :1391 ،شــیرازنامه
ابنزرکــوب شــیرازی (د789.ق) ،از قدیمیتریــن منابــع در موضــوع حاضــر و بحــر االنســاب از آثــار
ســده 14قمــری ،از عنــوان مطلــق «اتابــک» در ایــن حکایــت اســتفاده کردهانــد .بــر پایــه آنچــه
گفتــه شــد ،اتابــک و قتلغخــان دو لقــب بــرای ابوبکــر بــن ســعد بــوده اســت .بــا در نظــر گرفتــن
ایــن نکتــه ،جالــب اســت کــه در گزارشهــای آن دو اثــر ،از «قتلــغ» بــه عنــوان امیــر شــیراز یــا
ً
مصافدهنــده بــا ســپاهیان احمــد یــاد نشــده و نــام وی صرفــا در زمــان ســخن از یکــی از محــات
شــیراز بــه نــام «محلــه بــاغ قتلــغ» بــه میــان آمــده اســت.
4ـ 3ـ  .2چنیــن مینمایــد کــه خلــط دو عنصــر از گزارشهــای مختلــف ســبب شــده اســت کــه
ســلطان الواعظیــن از اقامــت حســین در باغــی در نزدیکــی قتلغ ســخن به میــان َ
آورد .از یک ســو،
در گــزارش شـبهای پیشــاور نــام قتلــغ بــه عنــوان امیــر کارزار بــا احمد آمــده و از ســوی دیگــر ،در
برخــی از دیگــر گزارشهــا میخوانیــم کــه جســد حســین در محلـهای بــه نــام «محلــه بــاغ قتلــغ»
آشــکار شــده اســت .چگونــه میتــوان پذیرفــت کــه حســین مدتــی را در باغــی در کنــار دشــمن
خــود و بیســرپناه ســپری کــرده باشــد.
4ـ 3ـ  .3در برخــی گزارشهــای مــد نظــر علــت بــه راه افتــادن کاروان خونخواهــی امــام هشــتم
 gاعــام شــده اســت .چنانکــه پیشــتر نیــز اشــاره شــده (اخوانمهــدوی ، )57 :1392 ،چگونــه
ً
میتــوان پذیرفــت کــه کاروانــی بــرای کارزار و خونخواهــی بــه راه افتــد و ضمنــا اعضــای ایــن کاروان
اهــل و عیــال خویــش را بــا خــود همــراه کــرده باشــند .بنابرایــن ،حضــور زنــان و فرزنــدان در ایــن
کاروان دلیلــی بــر نادرســتی ادعــای خونخواهــی اســت.
4ـ 3ـ  .4نویســنده شــداالزار دلیــل حرکــت احمــد بــن موســی و همراهانــش را «قتــال بــا
مجوســیان» دانســته اســت .چگونــه میتــوان پذیرفــت کــه احمــد قصــد حملــه بــه زرتشــتیان اهل
ذمــه را داشــته باشــد و اساسـ ًـا چــرا بایــد او بــدون دلیلــی ّ
موجــه ،بــرای نبــرد بــا ایشــان از موطــن
خــود یــا بغــداد بــه راه افتــد؟ افــزون بــر آن ،بــه فــرض پذیــرش آنکــه زرتشــتیان الیــق کیفــر و جنگ
بودهانــد ،وظیفــه نبــرد بــا گروههــا و جماعــات دینــی ماننــد زرتشــتیان بــه عهــده چــه کســانی
بــوده اســت .احمــد کــه ســمتی حکومتــی نداشــته اســت ،چــرا بایــد قصــد نبــرد بــا زرتشــیان را
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

51

52
داشــته باشــد .بــر ایــن مطالــب بایــد افــزود کــه گزارشــی دربــاره شــورش زرتشــتیان فــارس در اوایل
ســده دوم وجــود نــدارد.
ّ
4ـ 3ـ  .5مؤلــف بحراالنســاب عزیمــت ســپاه احمــد بــن موســی را همزمــان بــا آغــاز والیتعهــدی
امــامرضــا  gدانســته اســت .از آنجــا کــه ایــن گــزارش و دیگــر گزارشهــای مــورد بحــث ،از
شــهادت خویشــاوندان امــام خبــر میدهــد ،ایــن شــهادت نمیتوانــد در زمــان والیتعهــدی آن
حضــرت اتفــاق افتــاده باشــد؛ بلکــه اگــر اســاس قیــام احمــد و علویــان همراهــش پذیرفتــه شــود،
بــه نظــر میرســد بهتــر اســت وقــوع آن را در زمــان تغییــر سیاسـتهای مأمــون نســبت بــه علویــان
و امــام رضــا  gبدانیــم.
4ـ 3ـ  .6میــدان نبــرد احمــد و ســپاهیان امیــر شــیراز در شـبهای پیشــاور «خان زنیان» دانســته
شــده اســت .ایــن مــکان در آثــار عجــم بــه غلــط ،خــان زینــال آمــده اســت .فــارغ از آنکــه منبــع
نویســندگان ایــن دو اثــر در ذکــر روایــت چــه بــوده ،ســخن آنهــا در ایــن بــاره نیــز خالــی از اشــکال
نیســت و بــا آنکــه هــر دو بــا نســبت «شــیرازی» شــناخته میشــدهاند ،از بیدقتــی ایشــان در
نقــل روایــت حکایــت میکنــد .در روایــت آن دو« ،خــان زنیــان» در هشــت فرســخی شــیراز (تقریبــا
معــادل  48کیلومتــر) دانســته شــده اســت؛ امــا ایــن مــکان کــه اکنــون بــه شــهری بــدل شــده ،در
فاصلــه  30کیلومتــری جنوبغربــی شــیراز معــادل پنــج فرســخی آن واقــع اســت (ســایت ســیری
در ایــران 11 ،خــرداد  .)1395بــا ایــن وصــف ،گــزارش بحــر االنســاب نیــز کــه بــدون نــام بــردن از
مکانــی خــاص ،از فاصلــه دو فرســخی مــکان نبــرد بــا شــیراز ســخن بــه میــان آورده ،هــم نادرســت
اســت و هــم بــه نوبــه خــود نشــانگر نمون ـهای از اختــاف روایــات اســت .جــدا از نادرســتی ایــن
گــزارش ،اختالفهایــی از ایــن دســت در ایــن گزارشهــا میتوانــد بــه عنــوان یکــی از دالیــل
ضعــف اصــل روایــت مصــاف احمــد و حاکــم شــیراز دانســته شــود.
4ـ 3ـ  .7گــزارش بحــر االنســاب دربــاره ســن حسینبنموســی در هنــگام شــهادت نادرســت
اســت؛ زیــرا از آنجــا کــه منابــع انســاب از همســر و فرزنــدان وی خبــر دادهانــد ،نمیتوانــد در آن
زمــان  13ســال داشــته باشــد (مــروزی.)21 :1367 ،
4ـ 3ـ  .8در گــزارش آثــار عجــم آمده اســت کــه احمد در خالفت هــارون (خالفــت170 :ـ193ق)
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راهــی خراســان شــد تــا بــه خدمــت بــرادر برســد و مأمــون کــه مطلــع شــد ،قتلــغ خــان را مامــور
دســتگیری او کــرد .ناگفتــه پیداســت کــه امــام رضــا  gدر زمــان هــارون در خراســان بــه ســر
نمیبــرده اســت.
4ـ 3ـ  .9برخــی معاصــران از تاریــخ گزیــده حمداللــه مســتوفی (ســده  8ق) بــه عنــوان یــک
ً
متــن مهــم و نســبتا کهــن بــرای اثبــات دفــن حسینبنموســی در شــیراز بهــره بردهاند(اســامی،
 .)27-24 :1382نخســت آنکــه ایــن ســخن بــا آنچــه خــود حمداللــه مســتوفی در کتــاب دیگــر
خــود ،نزهــة القلــوب ،آورده(مســتوفی ،)116 :1362 ،تناقــض دارد .دیگــر آنکــه او در کتــاب
اخیــر در ذکــر آرامگاههــای شــیراز تنهــا بــه احمدبنموســی و بــرادرش ،محمــد ،اشــاره کــرده و از
ت کــم اطالعــات او
حســین ســخن نگفتــه اســت(همان) .افــزون بــر آن ،بــه نظــر میرســد کــه دسـ 
از آرامگاههــای شــیراز دقیــق نیســت؛ زیــرا او مدفــن بســیاری از فرزنــدان امــام کاظــم  gرا شــیراز
دانســته اســت و شــگفتآور آنکــه در میــان آنهــا امــام رضــا  gرا نیــز نــام بــرده است(مســتوفی،
.)204 :1364
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4ـ 3ـ  .10قدیمیتریــن گزارشهــا دربــاره دفــن حسینبنموســی  gدر شــیراز ،چنانکــه
گفتــه شــد ،بــه ســده 8قمــری تعلــق دارد؛ در حالــی کــه منابــع متقـ ّـدم در ســدههای پنجــم و
ششــم ،از دفــن ایــن امامــزاده در طبــس ســخن گفتهاند(مــروزی22-21 :1367 ،؛ فخــررازی،
.)113 :1377
گفتنــی اســت کــه اخــوان مهــدوی در نقدهــای وارد شــده بــر ایــن گزارشهــا ،فــرار احمــد
و برادرانــش و زندگــی مخفیانــه ایشــان پــس از کارزار بــا والــی شــیراز را نیــز غیرمنطقــی دانســته
اســت؛ در حالــی کــه بــه فــرض پذیــرش حکایــت ،فــرار و مخفــی شــدن احمــد و برادرانــش پــس از
شکســت در میــدان کارزار و یــأس از پیــروزی قطعــی ،چنــدان غیرطبیعــی بــه نظــر نمیرســد .او بر
آن اســت کــه اگــر بپذیریــم کــه احمدبنموســی و یارانــش خــود قصــد مقابلــه بــا کارگــزاران خالفت
عباســی را داشــتهاند ،آیــا منطقــی اســت کــه او و برادرانــش بعــد از شکســت فــرار کننــد و مدتــی را
مخفیانــه بــه ســر برنــد و ســپس بــه شــهادت رســند؟(اخوانمهدوی)58-57 :1392 ،
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)48 :1392 ،
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 .5هویت حسین مدفون در شیراز
ً
نسبشــناس معاصــر ،ســید عبدالــرزاق کمونــه نجفــی (1324ـ1390ق) ظاهــرا براســاس
اطالعــات منابعــی چــون االنســاب المشــجره ،1قبر منســوب به حســین بــن موســی در شــیراز را از
آن حسینبناسحاقبنموســی  gدانســته اســت .بــه نوشــته کمونــه ،جمالالدیــن گرگانــی در
ن موســی را در شــیراز دانســته
حاشــیه خــود بــر بحــر االنســاب المشــجر قبــر حسینبناســحاقب 
اســت(کمونه .)161 :1389 ،عبدالــرزاق کمونــه دربــاره مطالــب کتــاب شــیرازنامه نیز بر آن اســت
کــه در گــزارش شــیرازنامه واســطهای افتــاده اســت و قبــر آن امامــزاده که در شــیراز دیده میشــود.
در حقیقــت مــزار حســین بــن اســحاق بــن کاظــم اســت 2.وجــود اخالفــی از وی در شــیراز و فــارس
قرینـهای بــر صحــت ایــن مدعاســت .از آن جملــه ،پســرش ،ســید شــجاعالدین حســن صورانــی
بــود کــه بــه نوشــته ابنطباطبــا ،در شــیراز و در بــاب اصطخــر آن بــه شــهادت رســید و بدنــش در
ن جــا بــه خــاک ســپرده شــد و ســرش را بــه مقابــر قریــش بغــداد حمــل کردند(ابــن طباطبــا،
همــا 
190 :1377؛ عمــری .)119 :1380 ،پســر دیگــر او ســیدعلی بهاءالدیــن نــام داشت(محســنی،
 .)57 :1392شــجاعالدین حســن نــوادهای بــه نــام محمــد صورانــی ملقــب بــه ابنسـ ّـبه داشــت
کــه بــه نوشــته عبدالــرزاق کمونــه ،در شــیراز بــه شــهادت رســید و مــزارش در همــان جــا قــرار
دارد(کمونــه .)162 :1389 ،بنابرایــن ،گویــا پســر و برخــی اخــاف حسینبناسحاقبنموســی
نیــز در شــیراز بــه ســر میبردهانــد و از همیــن رو ،شــاید بتــوان مــزار عالءالدیــن حســین در شــیراز
را قبــر حسینبناسحاقبنموســی ،نــواده امــام کاظــم  gو بــرادرزاده احمدبنموســی و
بــرادرش ،حســین دانســت.

نتیجهگیری
در فهرســت خویشــان امــام رضــا  gکــه بــه ایــران کوچیدهانــد ،نــام حسینبنموســی  gنیــز
ّ
دیــده میشــود کــه علــت مهاجــرت وی بــه ایــران مشــخص نیســت .از زندگانــی او اطــاع چندانــی
 .1در این اثر آمده است که ابوالقاسم حسین بن اسحاق بن موسی در شیراز دفن شده است (ص.)114
 .2نخستین بار فقیه بحرالعلوم به این موضوع اشاره کرده است (فقیه بحرالعلوم.)221 :1385 ،
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در دســت نیســت؛ امــا از قــرار معلــوم ،ســالهای کودکــی و جوانــی و تــا حــدودی میانســالی
خــود را در مدینــه گذرانــده و ســپس کوچیــده و زندگــی پنهانــی خــود را آغــاز کرده اســت .افــزون بر
ً
آن ،بــا توجــه بــه انتســاب مرقدهایــی در ایــران بــدو ،اجمــاال میدانیــم کــه در ایــن ســرزمین به ســر
بــرده و در همــان جــا بــه شــهادت رســیده یــا از دنیــا رفتــه اســت؛ اگرچــه مــزاری در کوفــه نیــز بــه
او نســبت داده شــده اســت .امــا پرســش اساســی دربــاره او آن اســت کــه در کــدام شــهر یــا ناحیــه
ایــران دفــن شــده اســت .یکــی از دیدگاههــای معــروف در ایــن زمینــه ،دفــن او در شــیراز اســت و
اکنــون نیــز مــزاری در ایــن شــهر بــه او نســبت داده میشــود.
ً
ّ
هــواداران ایــن نظریــه بــه گزارشهایــی اســتناد جســتهاند کــه غالبــا از ســوی منابــع محلــی
شــیراز و نــزد نویســندگان بومــی حکایــت شــده اســت .ایــن گزارشهــا کــه کهنتریــن آنهــا در
منابــع ســده 8قمــری بــه چشــم میخــورد ،در ســدههای بعــد بــا شــاخ و بــرگ بیشــتری همــراه
شــده اســت .برخــی از معاصــران نیــز بــا اســتناد بــه مجموعــه گزارشهــای موجــود ،بــه دفــن
حســین  gدر شــیراز معتقــد شــده و دربــاره آن قلــم فرســودهاند.
گزارشهــا دربــاره عزیمــت کاروان احمــد بــن موســی بــه ســوی شــیراز و همراهــی برادرانــش،
حســین و محمــد بــا وی و آشــکار شــدن جســد حســین در باغــی در شــیراز از همــان ســده 8قمری
بــا اشــکاالت تاریخــی و محتوایــی متعـ ّـددی همــراه بــوده اســت .متــن ایــن گزارشهــا بــه ســبب
ّ
افــزوده شــدن روایــات شــفاهی یــا برخــی گزارشهــای مکتــوب ناشــناخته ،در منابــع متأخــر و
معاصــر بــه شــکل محسوســی بــا عناصــر و موضوعــات جدیــدی همــراه شــده اســت .بــا اینهمــه،
ّ
خطاســت کــه تصـ ّـور شــود ّ
متقدمتریــن گزارشهــا در ایــن بــاره کــه بــه ســده 8قمــری تعلــق دارد،
عــاری از اشــکال بــوده اســت .نخســتین بــار در شــد االزار از منابــع همیــن دوره ،دربــاره موضوعات
فراطبیعــی یــا نادرســتی ماننــد مشــاهده شــعاع نــور در بــاغ قتلــغ و قصــد احمــد و یارانــش بــرای
نبــرد بــا مجوســان ســخن بــه میــان آمــده اســت.
ب ـ ه هــر روی ،اساس ـیترین اشــکال ایــن گزارشهــا کــه از جعــل یــا نادرســتی کل یــا بخشــی
از اصــل خبــر حکایــت میکنــد ،اختالفــات فــراوان موجــود در متــن آنهاســت و از آن جملــه،
میتــوان بــه مبــدأ و مقصــد حرکــت کاروان ،شــمار ســپاهیان احمــد بــن موســی و محــل جنــگ و
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شــهادت آنــان اشــاره کــرد .افــزون بــر آن ،دعــوت امــام رضــا  gاز خانــواده خــود بــرای عزیمــت
بــه تــوس ،ذکــر نشــدن گــزارش در منابــع پیــش از ســده 8قمــری ،بیراهــه و پــرت بــودن مســیر
حرکــت کاروان احمــد و برادرانــش از حجــاز تــا فــارس ،ســکوت گزارشهــا دربــاره چگونگــی
شناســایی ّ
هویــت حســین بــن موســی  gپــس از آشــکار شــدن جســد ،پنهــان مانــدن نــور تپــه
یــاد شــده از چشــم مــردم بــرای صدهــا ســال ،کاربــرد لقــب «عالءالدیــن» بــرای حســین در برخــی
از گزارشهــا ،نــام نبــردن برخــی منابــع از حســین بــن موســی  gدر زمــره همراهــان احمــد،
ذکــر نشــدن قبــر او در شــمار مزارهــای امامــزادگان شــیراز ،انتســاب ســاخت مقبــره حســین
بــه اتابــک ابوبکــر بــن ســعد بــن زنگــی معــروف بــه قتلــغ در برخــی از گزارشهــا و تقابــل آن بــا
یافتههــای باستانشــناختی دربــاره قدمــت آرامــگاه عالءالدیــن حســین ،اشــکاالت عمــده و
متعـ ّـدد گزارشهــا پیرامــون قتلغخــان ،اعــام انگیــزه «خونخواهــی امــام هشــتم  gو جنــگ
بــا دشــمنان امــام» بــرای احمــد و یارانــش و تقابــل آن بــا حضــور اهــل و عیــال آنــان در کاروان،
ذکــر «قتــال بــا مجوســان» بــه عنــوان دلیــل حرکــت کاروان ،شــهادت احمــد و دیگــر بــرادران امــام
مقــارن والیتعهــدی آن حضــرت ،تعییــن نادرســت فاصلــه خــان زنیــان بــا شــیراز در گزارشهــای
ّ
متأخــر 13 ،ســاله دانســتن حســین  gدر زمــان شــهادت ،عزیمــت احمــد و یارانــش به خراســان
در خالفــت هــارون ،ذکــر دفــن حســین در طبــس در منابــع متقـ ّـدم از دیگــر اشــکاالت عمــده ایــن
گزارشهــا یــا دالیلــی بــر ّرد دفــن امامــزاده در شــیراز اســت.

بــا پاســخ بــه مســئله دفــن امامــزاده حسینبنموســی در شــیراز و ّرد آن ،هنــوز دو پرســش
بیپاســخ مانــده اســت :نخســت آنکــه حســین در کجــا مدفــون اســت و دیگــر آنکــه قبــر منســوب
بــه او در شــیراز از آن کیســت .پاســخ بــه ســؤال نخســت مجــال دیگــری میطلبــد و برخــی آثــار
ً
اجمــاال بــدان پرداختهانــد .در پاســخ بــه ســؤال دوم ،نسبشــناس برجســته ،ســیدعبدالرزاق
ک َّـمونــه ،بــا ّ
توجــه بــه قرایــن موجــود و برخــی از گزارشهــا مــزار منســوب بــه حســین بــن موســی
در شــیراز را در حقیقــت مــزار بــرادرزادهاش ،حسینبناسحاقبنموســی  ،gپنداشــته اســت.
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چکیده
ً
خانــدان برمــک از ابتــدای بــه قــدرت رســیدن عباســیان ،عمــا ادارۀ ســرزمینهای پهنــاور خالفــت
اســامی را در دســت گرفتنــد .یحیــی برمکــی و پســرانش در  17ســال نخســت خالفت هــارون الرشــید ،از
نفــوذ و قــدرت نامحــدودی برخــوردار شــدند .مصــادف شــدن ایــن دوران بــا امامــت حضــرت موســی کاظم
 gرهبــر شــیعیان امامیــه ،موجــب شــد تــا دســتگاه خالفــت بارهــا بــا بهانههــای مختلــف ،آن حضــرت و
بســیاری از خانــدان و بســتگان ایشــان را اذیــت و آزار کنــد و حتــی بــه شــهادت برســاند .چگونگــی ارتبــاط
ایشــان و رفتــار ایــن خانــدان ایرانــی بــا امــام و خاندانــش در منابــع نقــل شــده اســت؛ امــا در ایــن خصــوص
ابهــام و گاه تردیــد و تناقضهایــی وجــود دارد کــه نیازمنــد بررســی جامــع و دقیــق اســت .ایــن پژوهــش
بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی و بــا نقــل و بررســی ایــن گزارشهــا تــاش دارد برخــی حقایــق مربــوط را
آشــکار ســازد .ارادت دیرینــۀ ایرانیــان بــه خانــدان پیامبــر ،nهمچنیــن ایرانــی بــودن برمکیــان اهمیــت
ایــن مطالعــه را در کنــار ضــرورت آشکارســازی حقایــق تاریخــی دوچنــدان میکنــد .یافتههــای ایــن
پژوهــش بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه خانــدان برمکــی بهرغــم وابســتگی کامــل بــه خالفــت عباســی و
بــه کارگیــری تــوان مدیریتــی خــود بــرای بقــای آن در مواجهــه با امــام کاظم gروش یکســانی نداشــتند.
برخــی از آنــان تحــت هیــچ شــرایطی مایــل نبودنــد در ریختــن خــون آن حضــرت مشــارکت کننــد در حالی
کــه برخــی دیگــر بــرای رضایــت خلیفــه بــه ایــن کار نیــز اقــدام کردنــد؛ همچنیــن بــر خــاف تعــدادی از
گزارشهــا مبنــی بــر گرایــش آنهــا بــه تشــیع و امــام هیــچ گونــه گــزارش تاییــد شــدهای در تاییــد ایــن
فرضیــه موجــود نیســت.
کلیدواژهها :امام کاظم ،gآل برمک ،عباسیان ،هارون الرشید ،سادات علوی.
 .1دانشیارگروه تاریخ دانشگاه لرستانshahrokhi.a@lu.ac.ir :
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مقدمه
در قــرون نخســتین بعــد از ظهــور اســام ،پــس از فروپاشــی حکومــت ساســانیان و الحــاق ایــران
بــه ســرزمین هــای پهنــاور اســامی ،حاکمیــت سیاســی و مدیریــت ایــن قلمرو گســترده بــر عهدۀ
خلفــا قــرار گرفــت .در ایــن مــدت برخــی اشــخاص یــا خانــدان هــای ایرانــی توانســتند در کنــار
خلفــا در نظــارت و اداره امــور نقــش بســیار مهمــی ایفــا کننــد .البتــه پــس از دوران کوتــاه خلفــای
راشــدین ،ســاختار نظــام سیاســی حاکــم بــر خالفــت بــه یــک امپراتــوری تبدیــل شــد.
بــه نظــر ایزنشــتاد ،امپراتــوری یــک ســاخت سیاســی اســت کــه بــا تســلط گروهــی از نخبــگان
بــا هــدف اســتقرار نظــام سیاســی واحــد متمرکــز شــکل میگیــرد و در آن تصمیمگیــری و
هدفگــذاری سیاســی انحصــاری اســت( .)Eisenstadt , 1968:43حاکمانــی کــه امپراتــوری را
تشــکیل میدهنــد ،بهرغــم گرایــش بــه اســتقالل از ســاخت هــای ســنتی ،مقیــد بــه آن باقــی
میماننــد .در نتیجــه رقابتهــا ،ســمتگیریها و فعالیتهــای درون امپراتــوری ،گرهــی از
روابــط متقابــل بــه وجــود میآورنــد کــه موجــب شــکلگیری تناقضهــا و تضادهــای بســیار در
ایــن ســاخت میشــود و از دیــدگاه بــودون ،ســاخت امپراتــوری را بــه ســاختی انحطاطــی مبــدل
میســازد(بودون.)48 :1364 ،
حاکمــان و امــرای مســلط بــر امپراتوریهــا بــه کنتــرل منابــع انســانی و غیــر انســانی و بــه
کارگیــری آنهــا در جهــت اهــداف خــاص خــود گرایــش دارنــد .بــه ایــن منظــور گروههــای منزلــت
جدیــد در مقابــل اشــراف ایجــاد میکننــد کــه همــان تشــکیالت اداری وفــادار به خودشــان اســت.
خانــدان برامکــه از خانوادههــای ریشـهدار ایرانــی بودنــد کــه بــر اســاس نیــاز خالفــت عباســی بــه
دیوانســاالران و دبیــران کارآمــد وفــادار بــه خــود ،در دورۀ نخســت ایــن خالفــت بــه مقامهایــی
عالیرتبــه و حتــی وزارت دســت یافتنــد .آنهــا بــه خصــوص حــدود دو دهــۀ نخســت خالفــت
هــارون الرشــید تمامــی امــور کشــوری و لشــکری خالفــت پهنــاور اســامی را عهــدهدار بودنــد و
خلیفــۀ وقــت تنهــا عنوانــی داشــت(.)1
فتوحــات اســامی بیــن ملتهــای مختلــف مســئلۀ جدیــدی را بــه وجــود آورد کــه آن تقابــل اعراب
بــا موالــی یــا نومســلمانان غیرعــرب بــود .ایــن مشــکل تــا حــدودی بــا فروپاشــی خالفــت امــوی و
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دســتیابی ایرانیــان بــه مناصــب حکومتــی کاهــش یافــت .بــا وجــود ایــن ،برخــی تعارضــات دیگــر
حــل ناشــده باقــی مانــد .توضیــح آن کــه رویکــرد دیگــر نهضتــی کــه از خراســان آغــاز و به ســرنگونی
امویــان انجامیــد ،اجـرای عدالــت یــا بــه قــدرت رســیدن خانــدان پیامبــر اکرم nبــود .شــعار اصلی
انقالبیــون الرضــا مــن آل محمــد بود(ســیوطی1424 ،ق .)312 :بــار اصلــی مبــارزه علیــه امویــان بر
دوش علویــان قـرار داشــت .بســیاری از مــردم خراســان از طریــق آنــان بــه جایگاه خانــدان پیامبرn
پــی بردنــد؛ بــا ایــن حــال عباســیان بــه زیرکــی نهضــت را بــه نفــع خــود رقــم زدنــد(.)2
بــا اســتوار شــدن قــدرت عباســیان نــه تنهــا بــه خانــدان پیامبــر nتوجهــی نشــد بلکــه آنــان بــه
شــدت هــدف تعقیــب و آزار قــرار گرفتنــد .میتــوان ادعــا کــرد راهبــرد خالفت عباســی در ســرکوب
علویــان حتــی شــدیدتر از دوران بنیامیــه بــود .در ایــن میــان برخــی اشــخاص کــه در خدمــت
ایــن خالفــت قــرار داشــتهاند و ســپس هــدف غضــب و تعقیــب قــرار گرفتنــد بــه هــر دلیــل ،علــوی
قلمــداد شــده یــا ایــن احتمــال بــه آنــان نســبت داده شــده اســت.
خانــدان برامکــه بــا ایــن کــه در عالیتریــن جایــگاه و موقعیــت در خالفــت عباســی و حکومــت
هــارون الرشــید قــرار داشــتند ،توســط برخــی منابــع ،علــوی یــا دارای تمایالتــی بــه ایــن گــروه
مطــرح میشــوند؛ حتــی برخــی علــت خشــم غیرمنتظــره هــارون الرشــید بــر ایــن خانــدان
و فروکشــیدن آنهــا را از قــدرت ،بــه همیــن ســبب میداننــد .عمومیــت ایــن شــبهه و تردیــد تــا
بدانجاســت کــه گاه پژوهشهــای جدیــد بــا طــرح دیدگاههــای مختلــف معمــوال از اظهــار نظــر
صریــح خــودداری میکننــد؛ از ایــن رو ضــرورت دارد رابطــه برامکــه بــا امــام و خاندانــش مــورد
بررســی دقیــق قــرار گیــرد تــا ابهامهــای موجــود برطــرف شــود.
پرســش اصلــی مــا در طــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــاور و اعتقــادات خانــدان برامکــه دربــارۀ
امــام کاظــم gو خاندانــش چــه بــوده اســت؟ بالطبــع بــر ایــن اســاس میتــوان نــوع گفتمــان
ایــن خانــدان را کــه بــر مســند قــدرت نیــز قــرار داشــتند بــا عالقهمنــدان بــه امــام بــه خصــوص
شــیعیان امامیــه دریافــت .برامکــه چنانچــه در آن زمــان شــیعه بودهانــد ،چگونــه عهــدهدار امــور
اجرایــی خالفتــی شــدهاند کــه رویکــردش نســبت بــه اهــل بیــت bو طرفدارانشــان مبتنــی بــر
ســرکوب مطلــق بــود؟ آیــا همــکاری برامکــه بــا خالفــت همچــون برخــی مــوارد دیگــر بــا کســب
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اجــازه از امامــان معصــوم bبــوده اســت؟ یــا اینکــه اصــوال انتســاب تشــیع بــه برامکــه امــری
ســاختگی اســت کــه در ایــن صــورت علــت ایــن موضــوع بایــد بررســی شــود.
ایــن پژوهــش از نــوع پژوهــش تاریخــی بــوده و در انجــام آن از روش تحقیــق اســنادی اســتفاده
شــده اســت؛ شــیوۀ انجــام کار بــه ایــن ترتیــب بــود کــه در وهلــه اول ،اطالعــات مــورد نیــاز پــس
از مراجعــه بــه منابــع و مآخــذ و همچنیــن پژوهشهــای جدیــد گــردآوری و پــس از بررســی الزم،
دســتهبندی شــد و انســجام ایــن یادداشــت هــا در چارچــوب اهــداف پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .متاســفانه بــا وجــود اهمیــت ایــن موضــوع در تاریــخ ایــران و اســام ،چنــدان که الزم اســت
مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت .در پژوهشهــای متعــددی کــه دربــارۀ برامکــه انجــام
شــده اســت ،گاه هیــچ اشــارهای بــه ایــن موضــوع نشــده یــا بــه چنــد ســطر اکتفــا شــده اســت.
لوســین بــووا ( )1365همچــون اکثــر پژوهشهایــی کــه دربــارۀ امامــان معصوم bاســت ،بــه ابعاد
مختلــف زندگــی امــام کاظــم gپرداختــه و تنهــا در چنــد ســطر بــه مســائل بیــن ایشــان و برامکــه
اشــاراتی کــرده اســت .ســید محمــود ســامانی ( )1392از دیگــر پژوهشهــا بــه ایــن موضــوع توجه
بیشــتری کــرده اســت.وی عمــده بحــث خــود را بــر روابــط امــام کاظــم gو ایرانیــان متمرکــز
کــرده و در ضمــن آن بــه روابــط آل برامکــه و امــام هــم اشــاراتی دارد .امیــر اکبــری( )1386بــر نقش
برمکیــان در رقابــت میــان عنصرهــای عــرب و ایرانــی در تشــکیالت اداری دوران خالفــت هــارون
الرشــید تمرکــز کــرده اســت .ایــن پژوهــش خــارج از محورهــای مــورد توجــه و انجــام شــده ســابق،
بــا تمرکــز بــر رابطــۀ امــام کاظــم gو خاندانــش بــا برمکیــان فــارغ از حاشــیهها و مطالــب دیگــری
کــه تاثیــری در ایــن خصــوص نداشــته ،بـ ه دنبــال رفــع ابهــام و تردیدهــای موجــود اســت.

برمکیان از آغاز تا وزارت
واژۀ «برمــک» از جانــب برخــی محققــان بررســی شــده اســت .از جملــه منشـیزاده در حواشــی
َ
بــر ِوهــرود و ا َرنــگ بــا توجــه بــه مشــابهت بیــن برامکــه و بهارمــه (بهرامهــا) ایــن دو واژه را یکــی
دانســته و معتقــد اســت کــه برامکــه صــورت جدیــد بهارمــه اســت(مارکوارت .)165 :1368 ،بــر
اســاس نظــری دیگــر ،ایــن واژه عربیســریانی اســت کــه اصــل آن از «بــر» ســریانی بــه معنــای
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پســر و «مــک» عربــی (مخفــف مکــه) و بــه معنــای «پســر مکــه» اســت(بووا.)173-172 :1365 ،
ً
دیدگاهــی دیگــر کــه ظاهــرا قابــل قبولتــر بــه نظــر میآیــد آن اســت کــه «برمــک» شــکل دگرگــون
شــدۀ واژه سانســکریت َ«پـ َـره مکــه؛ پرمــکا» بــه معنــای رئیــس اســت(همان.)171 :
دربــارۀ کاربــرد ایــن واژه کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا اجــداد خانــدان برامکــه دارد نیــز اقــوال
مختلفــی موجــود اســت .از جملــه اینکــه برمــک نام عــام پردهــدار و کاهــن معبــد نوبهــار بوده(ابن
فقیــه1408 ،ق .)293 :نظــری دیگــر بــا نفــی مقامــی روحانــی بــرای برمــک ،او را مســئول امالک
معبــد نوبهــار قلمــداد میکنــد و بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن امــاک ،در نتیجــۀ نفــوذ از بلــخ فراتر
بــوده اســت(مارکوارت.)181 :1373 ،
وجــود گزارشهــای متعــددی کــه ارتبــاط خانــدان برامکــه را بــا پرستشــگاه نوبهار نقــل میکنند،
جــای تردیــدی در ایــن خصــوص باقــی نمیگــذارد؛ هــر چنــد در نــوع ایــن پرستشــگاه اتفــاق نظــر
وجــود نــدارد امــا بنــای ایــن پرستشــگاه بــه کیقبــاد نســبت داده میشود(فردوســی،1369 ،ج :4
 .)1134دربــارۀ ایــن کــه ایــن مکان آتشــکده بــوده یا معبــد بودایی ،نظرات یکســانی وجــود ندارد.
پژوهشهــای اخیــر ،نوبهــار را معبــدی بودایــی و برمکیــان را پیــرو ایــن آییــن معرفــی میکنــد.
در ایــن صــورت البتــه آنــان هنــدی قلمــداد میشــوند؛ چنانکــه نقــل شــده پادشــاهان هنــد و
چیــن ضمــن فرســتادن هدایــا ،هنــگام بــار یافتــن بــر دس ـتهای برمــک بوســه میزدهاند(ابــن
فقیــه1416 ،ق .)293 :وجــود کتیبههــای آشــوکا (متوفــی 232م ).در ننگرهــار و قندهــار مؤیــد
ایــن دیــدگاه اســت کــه آن مــکان ،معبــدی بودایــی بــوده ،زیــرا کیــش بودایــی در ایــن نواحــی رواج
داشــته اســت(حبیبی .)5 :1343 ،بــرای حــل ایــن دیدگاههــای مختلــف ممکــن اســت در طــول
ایــن مــدت تغییــر کیشــی توســط برمکیــان انجــام شــده باشــد و بــه همیــن دلیــل هــر دو بــاور آنــان
نقــل شــده اســت.
خالــد بــن برمــک نخســتین فــرد از ایــن خانــدان بــود ( )3کــه در ابتــدا در خدمــت امویــان قــرار
گرفــت و ســپس بــه عباســیان پیوســت .توانایــی و کارآمــدی وی در انجــام مأموریتهایــی کــه
عهــدهدار گردیــد ،موجــب شــد تــا ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی ،پــس از قتــل ابوســلمه ،وی را بــه
مقــام وزارت منصــوب کنــد؛ البتــه خالــد بــا وجــود انجــام وظایــف وزیــر ،از پذیرفتــن ایــن عنــوان
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خــودداری کــرد .ظاهــرا او پــس از مرگ ابوســلمه از اســتعمال این لغــت احتــراز میکرد(اصفهانی،
،1963ج .)36 :3
خالــد در زمــان خالفــت منصــور نیــز تــا مدتهــا در منصــب وزارت باقــی مانــد و پــس از آن نیــز
مناصــب مختلفــی بــر عهــدۀ او قــرار گرفــت .ایــن روند توســط فرزنــد و نــوادگان وی اســتمرار یافت.
یحیــی پســر خالــد توانســت بــا مدیریــت عالــی خــود و انجــام خدمــات برجســته در زمــان خالفــت
مهــدی و هــادی همچنــان عهــدهدار مســئولیتهای مهمــی باشــد( .)4یحیــی نقــش بســیار مهمی
در تربیــت و حتــی بــه خالفــت رســیدن هــارون ایفــا کــرد .او نــه تنهــا رشــوه کالن هــادی را بــرای
صــرف نظــر کــردن از والیتعهــدی هــارون رد کرد(ابــن طقطقــی )271 :1384 ،بلکــه نزدیــک
بــود جــان خــود را در ایــن راه از دســت بدهــد.
در ابتــدای دســتیابی هــارون الرشــید بــه خالفــت ،در حالــی کــه ماننــد گذشــته یحیــی را پــدر
خطــاب میکــرد ،همــۀ وظایــف خالفــت را بــر عهــده وی قــرارداد و چنیــن گفــت« :پــدر جــان
تــو مــرا بــه برکــت و میمنــت و حســن تدبیــر خویــش بدیــن مقــام رســاندی ،مــن کار را بــه دســت
تــو میسپارم»(مســعودی1385 ،ق ،ج .)217 :2از ایــن پــس بــه مــدت  17ســال از خلیفــه
تنهــا عنوانــی وجــود داشــت و کلیــه امــور اداری و حتــی نظامــی بــر عهــدۀ یحیــی و پســرانش
بــه خصوصــا فضــل و جعفــر بــود .برخــی مورخــان آنــان را در ایــن مــدت «حاکمــان روی زمیــن»
خطــاب کردهاند(شــبانکارهای،1381 ،ج.)361 :1

اعتقادات برمکیان
وجــود گزارشهــا و روایــات متعــدد و در عیــن حــال متناقــض دربــارۀ خانــدان برامکــه در منابــع
تاریخــی ،نبایــد موضوعــی غیرعــادی تلقــی شــود؛ تصمیــم هــارون الرشــید ،خلیفــه وقــت بــر
کنــار نهــادن و مبــارزه قاطــع بــا ایــن خانــدان ،در کنــار وجــود دشــمنانی کین ـهورز و دارای نفــوذ
و ســرانجام غیرعــرب بودنشــان ،از هــر جهــت بســتر را بــرای طــرح هرگونــه اتهــام بددینــی یــا
حتــی بیدینــی علیــه آنــان بــه ویــژه از ناحیــۀ نویســندگان وابســته به عباســیان فراهــم کــرد .مروری
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بــر ایــن اتهامــات بیانگــر مجموعـهای ناهمگــون از ادعاهایــی اســت کــه در بســیاری مــوارد بــدون
مســتندات یــا بــا ارائــه شــواهدی ضعیــف و بــه دور از ذهــن همــراه اســت .ایــن فرضیــه محتمــل
اســت کــه بســیاری از ایــن اتهامــات زمانــی طــرح و گســترش یافــت کــه آل برمــک هــدف خشــم
خلیفــه قــرار گرفتنــد ،لــذا فرصــت مناســب بــرای مخالفــان آنهــا فراهــم شــد.
پــس از قتــل جعفــر برمکــی ،شــاعری خانــدان برمکیــان را ســاحر و آبــاد کننــدۀ نوبهــار
خواند(یاقــوت حمــوی1399 ،ق ،ج  .)819 :4اقــدام برامکــه در ســاختن مســجد از جانــب
شــاعری دیگــر وقتگذرانــی تلقــی میشــود نــه اعتقــاد بــه اســام(جاحظ1418 ،ق.)547 :
چنانکــه دســتور یحیــی بــرای ســوزاندن عــود در خانــۀ کعبــه بــه ایــن منظــور تعبیــر میشــود کــه
وی قصــد داشــته کعبه را به آتشــکده تبدیــل کند(بغــدادی172 :1978 ،؛ جهشــیاری1357 ،ق:
 .)254ایــن قبیــل اتهامزنــی در کنــار دیگــر مــوارد موجــود در منابــع ،نشــانۀ هجمـهای گســترده
علیــه ایــن خانــدان اســت.
روشــن اســت کــه ایــن قبیــل نســبتها تنهــا بر اســاس طــرح تشــکیک و زیــر ســؤال بــردن برخی
اقدامــات برامکــه در حمایــت از دیــن اســام بــود()5؛ بــه عــاوه شــواهد متعــددی در اعتقــاد راســخ
آنــان بــه اســام وجــود دارد کــه بــه روشــنی موجــب رفــع اتهــام بددینــی از آنهــا میشــود .ذکــر
چنــد مــورد ذیــل کــه بــه اختصــار ذکــر میشــود گویــای ایــن مطلــب اســت:
نقــش خانــدان برامکــه در اســام آوردن خانــدان ســهل غیــر قابــل انــکار اســت .در واقــع فضــل
و حســن ،پســران ســهل کــه هــر دو زیــر نظــر یحیــی پــرورش یافتنــد ،بــه دســت او نیــز مســلمان
شــدند(ابن اثیــر1407 ،ق .)197 :6 ،همچنیــن بــا ایــن کــه اجــداد برامکه در معبــد نوبهار فعالیت
میکردنــد امــا فضــل دســتور داد تــا بخشــی از آن را تخریــب کننــد و بــه جــای آن مســجد ســاخت.
وی در برابــر علمــا اعــام کــرد بــا ایــن اقــدام قصــد دارد از ننــگ انتســاب احــداث معبــد بــه نیــای
خویــش بیــرون آید(بلخــی .)20 :1350 ،ســاختن بناهــای مذهبــی متعــددی در فعالیتهــای
برمکیــان بــه چشــم میآیــد ،از جملــه فضــل عــاوه بــر اقــدام مذکــور ،مســجد جامــع دیگــری در
بخــارا بنــا کــرد کــه بــه جامــع حصــار معــروف شد(نرشــخی.)69 :1351 ،
شــواهد متعــدد دیگــری در ّ
تقیــد آنهــا بــه واجبــات دینــی بــه ویــژه نمــاز و روزه وجــود دارد؛ بــه
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گونـهای کــه حتــی بیانگــر اعتقــاد عمیــق ایــن خانــدان بــه اســام اســت .از ایــن گونــه گزارشهــا
در زمانــی کــه دارای قــدرت بودنــد ،نقــل شــده اســت؛ حتــی پــس از ایــن کــه توســط هــارون
الرشــید از منصبهــای خــود خلــع شــدند و در ســیاهچال بودنــد نیزگــزارش هایــی وجــود دارد کــه
آنهــا بــا جدیــت و عالقــهّ ،
تقیــد خــود را بــه انجــام عبــادات حفــظ کردنــد .در منابــع آمــده اســت
کــه در زنــدان یحیــی مریــض بــود و آب گــرم بــرای شستوشــو و وضــو بــه او نمیدادنــد و فضــل،
ابریقــی روی مشــعل چــراغ میگذاشــت تــا صبــح بــرای وضــوی یحیــی آب گــرم باشــد .زندانبانــان
متوجــه شــدند و چراغهــا را بردنــد .فضــل بــا رنــج تمــام ظــرف آب وضــوی پــدر را بغــل میگرفــت
تــا آب را بــا تــن خــود گــرم کند(ابــن قتیبــه ،1963 ،ج.)98 :7
در واقــع اگــر در باورهــای مذهبــی برامکــه نســبت بــه اســام ذرهای تردیــد وجــود داشــت ،از
چشــمان تیزبیــن مــردم و بــه خصــوص مخالفانشــان پنهــان نمیمانــد و در ایــن زمینــه شــواهد
بســیاری گــزارش میشــد؛ حــال آنکــه در دشــوارترین شــرایط در زنــدان در حالــی کــه نــه منصبــی
داشــتند و نــه امیــد بــه نجــات ،بــاز هــم بــه عبــادات اســامی پایبنــد بودنــد .ایــن خانــدان در زمــان
داشــتن قــدرت همچــون بســیاری دیگــر از صاحبمنصبــان عــاوه بــر انجــام مناســک دینــی ،از
ً
انجــام آداب لهــو و لعــب مرســوم در دربارهــا کامــا بــه دور نبودنــد؛ بــه ویــژه جعفــر کــه یــار همــراه
هــارون الرشــید در جلســات بــزم وی بــود .ویژگیهــای اخالقــی جعفــر ،او را نزدیکتریــن فــرد بــه
خلیفــه و متولــی خاتــم گرداند(مقدســی ،1962،ج .)104 :6عالقــه و وابســتگی شــدید میــان
جعفــر و هــارون در بســیاری از منابــع ذکــر شــده اســت .از جمله :عقیلــی39: 1364 ،؛ هندوشــاه
بــن ســنجر146 :1357 ،؛ ابــن طقطقــی .245: 1384 ،دربــارۀ فضل گفته شــده گرچه دلبســته
ســماع [موســیقی] بود(طبــری1407 ،ق،ج )293 :8امــا بــاده نمینوشــید و بــه صراحــت خلیفــه
را بــه ســبب مبــادرت بــه ایــن عمــل ســرزنش میکرد(تنوخــی1398 ،ق،ج)251 :2؛ بــا ایــن حــال
از مجلــس بادهنوشــی او هــم گــزارش شــده اســت(اصفهانی1427 ،ق ،ج.) 637: 1

خلفای عباسی و علویان
شــکلگیری خالفــت عباســی پس از فروپاشــی خالفــت امویــان در جریان نهضت ســیاهجامگان
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انجــام پذیرفــت .شــعار ایــن نهضــت الرضــا مــن آل محمــد nو پرچــم و رنــگ جامــه افــراد آنهــا
ســیاه بود(ابــن کثیــر ،1966 ،ج .)67 :10البتــه ســردمداران ایــن نهضــت بیشــتر مقاصــد دنیوی
داشــته و قصــد نداشــتند مســئولیت را بــر عهــدۀ فرزنــدان پیامبــر nقــرار دهنــد .امــام صــادق
 gبــا آگاهــی از ایــن واقعیــت ،نامــه ابوســلمه را بــرای پذیــرش رهبــری دعــوت در مقابــل دیدگان
فرســتادهاش در شــعله چــراغ ســوزاند .آن فرســتاده ســپس بــه نــزد عبداللــه محــض نــوۀ امــام
حســن مجتبــی gرفــت و نامهــای دربردارنــده همیــن پیشــنهاد را بــه او داد .امــام صــادقg
بــه عبداللــه فرمــود« :ایــن آرزوهــای باطــل را از خــود دور کــن کــه ماننــد ایــن نامــه پیــش از تــو
بــرای مــن آمــده اســت» .عمــر بــن علــی بــن زیــن العابدیــن gنیــز نفــر ســومی بــود که پیشــنهاد
ابوســلمه را رد کــرد و گفــت« :مــن صاحــب نامــه را نمیشناســم تا پاســخی بــه او بدهم»(مقدســی،
،1962ج .)69 :6
در واقــع ،بــا وجــود ایــن کــه امامــان معصــوم ،bخالفــت را حــق خــود میدانســتند ،بــه علــت
نبــود حمایــت گســترده از جانــب مــردم ،شــرایط را بــرای قیــام علیــه خلفــای وقــت مناســب
ً
ندانســتند .ایــن موضــوع تقریبــا در تمــام ادوار پــس از رحلــت پیامبــر nبــه ســبب بازگشــت بــه
جاهلیــت و حاکمیــت ارزشهــای قبیلـهای مالحظــه میشــود تــا بدانجــا کــه امیرالمؤمنین علی
 gکــه از موقعیــت بهتــری نســبت بــه فرزنــدان و نــوادگان خــود (امامــان معصــوم  )bبرخــوردار
بــود ،نیــز از کــم بــودن یــار و مــددکار ســخن میگوید(ابــن ابــی الحدیــد1387 ،ق ،ج.)109 : 11
رویکــرد پرهیــز از عملیــات نظامــی آشــکار و اولویت پــرورش نیروهــای کارآمد فکــری و فرهنگی
توســط امامــان و اکثریــت پیروانشــان در دوران عباســیان ادامــه یافــت .تعــدادی از علویــان در
همیــن ایــام ترجیــح دادنــد کــه بــه فعالیــت هــای نظامــی بپردازنــد .خلفای عباســی با خشــونت
کامــل بــا ایــن گــروه برخــورد کردنــد؛ آنهــا حتــی نســبت بــه ائمــه bو پیروانشــان کــه تقیــه
کــرده و در عملیــات نظامــی شــرکت نداشــتند نیــز بــا بیرحمــی رفتــار کردنــد .در نتیجــه ایــن
اعمــال خشــونت ،فرزنــدان پیامبــر nبــاز هــم گرفتــار مراقبــت شــدید ،زندانی و شــکنجه شــدن
و شــهادت شــدند.
بیــان مصادیــق ظلمهــای عباســیان در حــق ایــن خانــدان بیــش از آن اســت کــه در ایــن مختصــر
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جــای گیــرد ،امــا بــه چنــد نمونــه برجســتۀ آن اشــاره میشــود .شــهادت امامــان معصــومb
معاصــر بــا خلفــای عباســی ،ســرکوب قیــام محمــد نفــس زکیــه و ســرکوب نهضت حســین بن علی
صاحــب فــخ کــه بنــی عبــاس آنــان را نیز قتــل عام کردنــد ،پــس از آن ســرهای افراد کشــته شــده را
از تــن جــدا کردنــد و در شــهرها گرداندند(طوســی1404 ،ق .)78 : 1 ،متــوکل از خلفای عباســی،
افــرادی را کــه دوســتدار علــی gو اهــل بیتــش بودنــد ،بــه قتــل میرســاند و اموالشــان را نیــز
مصــادره میکرد(ابــن اثیــر1407 ،ق ،ج.)13 : 7
متــوکل در ســال 236قمــری دســتور داد مــزار امــام حســین gو بناهــای اطــراف آن ویــران و
زمیــن پیرامــون آن کشــت شــود و نیــز در اطــراف آن پاســگاههایی برقــرار ســاخت تــا از زیــارت
آن حضــرت جلوگیــری کننــد .وی همچنیــن اعــام کــرد :رفتــن بــه زیــارت حســین بــن علــی[ع]
ممنــوع اســت و اگــر کســی بــه زیــارت او بــرود ،مجــازات خواهــد شد(ســیوطی1424،ق.)347 :
البتــه پــس از قتــل متــوکل دوبــاره شــیعیان بــا همــکاری علویــان قبــر آن حضــرت را بازســازی
کردند(ابــن اثیــر  1407،ق،ج.)55 : 7
ایــن خلیفــه پــس از آگاهــی از اینکــه ابنســکیت ،معلــم فرزندانــش شــیعه اســت ،فرمــان داد
زبــان او را از پشــت ســرش بیــرون کشــیدند(مامقانی1350 ،ق .)570 :متــوکل همچــون خلفــای
ســلف و خلــف خــود جنایــات متعــددی را نســبت بــه علویــان انجــام داد کــه در ایــن مختصــر ،تنهــا
بــه چنــد مــورد اشــاره شــد .در یــک جمعبنــدی کلــی ایــن واقعیــت غیرقابــل انــکار وجــود دارد کــه
بزرگتریــن جــرم در آن دوره عالقــه بــه اهــل بیــت bبــوده اســت .چنانکه متــوکل عباســی ،فردی
بــه نــام نصــر بــن علــی جهضمــی را بــه علــت حدیثــی کــه دربــاره فضیلــت امــام علــی ،gفاطمــه
 hو حســنین cنقــل کــرده بــود ،هــزار تازیانــه زد(خطیــب بغــدادی ،بــی تــا ،ج.) 289 :13

برمکیان و خالفت عباسی
بــا اینکــه خانــدان برمکــی از اواخــر دوران خالفــت امــوی بــه مناصــب بلندپایــه حکومتــی دســت
یافتنــد؛ امــا تردیــدی وجــود نــدارد کــه اقبــال آنــان بــا خالفــت عباســی درخشــیدن گرفــت.
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همــان گونــه کــه در ایــن پژوهــش اشــاره شــد ،ایــن پیشــرفت ســریع در گــرو خدمــت کامــل آنهــا
بــه عباســیان بــود .مبــارزه بیامــان بــا مخالفــان ایــن خالفــت ،همچنیــن برنامهریــزی و اجــرای
نقشـههایی کارآمــد در تثبیــت و تحکیــم جایــگاه خلفــا ،محــور فعالیتهــای برمکیــان را تشــکیل
م ـیداد.
هــارون الرشــید در ســال 170قمــری بــه خالفــت رســید .وی بالفاصلــه یحیــی برمکــی را بــه
وزارت گماشــت و از او خواســت کــه از مــردم بیعــت بگیــرد .از ایــن گذشــته ،عنــوان امــام بــه او
داد و دیــوان عــدل و رســالت را نیــز بــه او واگــذار کــرد .ایــن خلیفــه در ســال 176قمــری والیــت
جبــال ،طبرســتان ،دماونــد و ارمنســتان را بــه فضــل پســر یحیــی داد .فضــل در ســال 178قمــری
والــی خراســان شــد .در ســال 180قمــری خلیفــه پســر دیگــر یحیی ،جعفــر را والــی خراســان کرد.
وی همچنیــن از جانــب خلیفــه بــر کار بریــد یــا نظــام خبررســانی و ضرابخانــه نیــز نظــارت داشــت.
از آنجــا کــه ضرابخانــه پیوســته زیــر نظــر خلیفــه بــوده اســت ،مباشــرت در ایــن کار امتیــازی بــه
شــمار میآمــد (فــرای،1363 ،ج .)64 :4بــدون اغــراق ،بســیاری از اقدامــات خلیفــه رشــید در
بیــش از 17ســال نخســت خالفتــش بــه دســت خانــدان برامکــه انجــام پذیرفــت و آنــان مهمتریــن
نقــش را در بقــا و تحکیــم خالفتــش ایفــا کردنــد.

برمکیان دشمن یا حامی امام کاظم gو خاندانش
قضــاوت در خصــوص نگــرش آل برمــک بــه علویــان در هال ـهای از اخبــار متناقــض قــرار دارد.
از طرفــی حمایــت بــی چــون و چــرا از خالفــت عباســی کــه دشــمن سرســخت علویــان بودنــد و
از طــرف دیگــر برخــی گزارشهــا در حمایــت آنــان از علویــان ســبب دیدگاههــای متفــاوت
شــده اســت .همــان گونــه کــه در ادامــه مباحــث اشــاره خواهــد شــد ،سلســلهای از دیدگاههــای
ناهمگــون و متناقــض موجــب نوعــی ابهــام در اصــل موضــوع شــده اســت .در ایــن قســمت تالش
میشــود اهـ ّـم ایــن دیــدگاه طــرح و بررســی شــود.

سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

70
 .1فرضیه های مبتنی بر گرایش یا اعتقاد آل برمک به اهل بیت:b
منابعــی کــه گرایــش آل برمــک بــه خانــدان پیامبــر nرا مطــرح کردهانــد ،معمــوال بــا ذکــر
شــواهدی از مســاعدت یــا محبــت ایــن خانــدان کــه بــر اریکــه قــدرت دســت یافتــه بودنــد ،نســبت
بــه علویــان یــا امــام موســی کاظــم gمیپردازنــد .بــه کالم دیگــر ،اثبــات تمایــل آنهــا بــه تشــیع
در هالـهای از ابهــام قــرار دارد؛ زیــرا ایــن احتمــال میتوانــد طــرح شــود کــه برخــی از کســانی کــه
حتــی بــه امامــت خانــدان اهــل بیــت bبــاور نداشــتند نیــز بــرای آنــان جایــگاه ممتــاز و منحصــر
بــه فــردی قائــل بودنــد .ایــن قبیــل افــراد تــاش میکردنــد نــه تنهــا در آزار و اذیــت اوالد پیامبــرn
مشــارکت نکننــد بلکــه حتــی بــه آنــان مســاعدت کننــد.
در برخــی پژوهشهــا ،ادعــای شــیعه بــودن خالــد برمکــی و برخــی ازخانــدان برمکــی مطــرح
شــده اســت؛ از جملــه ایــن کــه گفتــه شــده جــد آنهــا خالــد ،پیــش از آنکــه بــا عباســیان بیعــت
کنــد بــا علویــان بیعــت کــرده بــود .یحیــی و فرزندانش نیــز در پنهــان دل بــه مهر علی gداشــتند
و بــه علویــان کمــک هــای مالــی میکردنــد؛ امــا ایــن کار را پنهانــی انجــام میدادنــد ...بــزرگان
شــیعه نــزد جعفــر انجمــن داشــتند و در مســائل مختلــف ســخن میگفتند(زیــدان ،1958 ،ج:4
.)161-160
ایــن ادعــا بســیار ضعیــف و غیــر محتمــل بــه نظــر میآیــد؛ زیــرا ایــن اخبــار از جانــب ســایر
منابــع بــه ویــژه منابــع شــیعی تأیید نشــده اســت .امامــان معصــوم bاز جملــه امام موســی کاظم
 gکــه معاصــر هــارون الرشــید بــود ،از هرگونــه همــکاری بــا حاکمیــت عباســیان بــه ســبب نــوع
عملکردشــان ،نهــی کردنــد و فرمودنــد« :ایــن گــروه ،مردمــی پلیــد و بدکارنــد کــه اظهــار ایمــان
میکننــد ولــی در باطــن ایمــان و اعتقــادی ندارند»(اصفهانــی1427 ،ق .)298 :امامــان کــه از
نســل پیامبــر اکــرم nو رهبــران مــورد اعتمــاد اقشــاری از جامعــه اســامی بودنــد ،همــواره بــه
پیــروان مــورد اعتمــاد خــود هشــدار میدادنــد کــه کســب درآمــد از راه کار کــردن بــرای حکومــت
غاصبــان بــه منزلــه یــاری ســتمگران اســت و از ســوی دیگــر رســاندن هرگونــه کمکــی را بــه
ســتمگران حــرام اعــام میکردنــد( .)6امــام ســجاد gمــردم را حتــی از همنشــینی و همــکاری
بــا ســتمگران نیــز برحــذر میداشــت(حرعاملی1414 ،ق،ج .)177:17حــال بــا توجــه بــه ایــن
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تأکیــدات صریــح و ســیرۀ اهــل بیــت bآیــا پیــروان و عالقهمنــدان آنهــا میتوانســتند بــا تمــام
قــدرت و تــوان در خدمــت خلفــا باشــند؟
در اینجــا ممکــن اســت فرضیـهای مطــرح شــود در خصــوص اینکــه خالــد برمکــی و خاندانــش
بــا وجــود شــیعه بــودن ،ایــن همــکاری را همچــون افــرادی از قبیــل علــی بــن یقطیــن بــه دســتور
امامــان معصــوم bپنهــان داشــتهاند .البتــه تردیــدی وجــود نــدارد کــه پذیــرش این احتمــال تنها
زمانــی امکانپذیــر اســت کــه توســط شــواهد تاریخــی و اســناد معتبــر تأییــد شــود ،حــال آنکــه
هیــچ گونــه مدرکــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد .در منابــع شــیعی چنیــن ادعایــی مشــاهده
نمیشــود حــال آن کــه دربــارۀ علــی بــن یقطیــن وزیــر هــارون الرشــید منابع شــیعی فراوان ســخن
گفتهانــد .ایــن منابــع گــزارش میکننــد کــه ایــن وزیــر بارهــا مــورد شــک و تردیــد خلیفــه قــرار
گرفــت ولــی هــر بــار توانســت بــا اســتفاده از تقیــه و راهنماییهــای امــام موســی کاظــم gاز
مهلکــه نجــات یابد(مفیــد،1378 ،ج .)274 :2علــی بــن یقطیــن بــا موافقــت امــام موســی کاظــم
 gوزارت هــارون را پذیرفت(طوســی1404 ،ق .)433 :بعدهــا چندیــن بــار تصمیــم بــه اســتعفا
گرفــت؛ ولــی امــام او را از ایــن اقــدام منصــرف کرد(مجلســی1430 ،ق ،ج .)158 :48رونــد
حواشــی همــکاری ایــن وزیــر بــا امــام نیــز از نــگاه ایــن روایتهــا پنهــان نمانده اســت چنانکــه نقل
میکننــد امــام بارهــا بــه وی کمــک کــرد .در یــک مــورد کــه یکــی از غالمــان علیبنیقطیــن بــه
خلیفــه اطــاع داد کــه وی خمــس اموالــش را بــه امــام میدهــد ،از جملــه هدایایــی را کــه بــه او
دادی ،بــرای موســی کاظــم gارســال کــرده اســت .امــام مدتهــا قبل ایــن امــوال را بــرای علی بن
یقطیــن پــس فرســتاده و از او خواســته بــود آنهــا را نگهــداری کنــد ،از ایــن رو زمانــی که هــارون آن
هدایــا را از او طلــب کــرد ،وی آنهــا را نشــان داد(ابــن شــهر آشــوب1381 ،ق،ج.)289 : 4
وجــود برخــی روایــات تاریخــی دربــارۀ کمــک آل برمــک بــه امــام و خاندانش همــراه با شــواهدی
ضعیــف در تأییــد شــیعه بــودن آنــان منجــر بــه تعــارض ایــن اخبــار بــا وابســتگی کامــل آنــان بــه
عباســیان نمیشــود؛ زیــرا احتمالــی ضعیــف و تاییــد نشــده بیشــتر میتوانــد بیانگــر تمایــات و
خواســتههای شــخصی برمکیــان باشــد تــا اینکــه اعتقــاد آنــان بــه تشــیع را اثبــات کنــد.
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 .2شواهد تاریخی کمکهای آل برمک به امام کاظم gو علویان
بــه نظــر میآیــد کــه ابتــدا بایــد بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود کــه گزارشهــای موجــود در
برخــی منابــع تاریخــی بــه عنــوان همراهــی و حتــی ارادت آل برمــک بــه علویــان تــا چــه مقــدار بــا
حقایــق تاریخــی مطابقــت دارد؟ نکتــه دیگــر بررســی ایــن روایــات بــر اســاس کمیــت و همچنیــن
کیفیــت کتــب نقــل کننــده اســت .مــروری بــر منابــع تاریخــی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن
شــواهد از تواتــر و گســتردگی برخــوردار نبــوده و تنهــا در منابــع معــدودی ذکــر شــدهاند و مــورد
تاییــد بســیاری از منابــع قــرار نگرفتــه انــد ،ضمــن اینکــه معمــوال ایــن روایــات بــه جــز معــدودی
مــورد تأییــد مآخــذ شــیعه نیــز نیســتند .بررســی دقیقتــر مهمتریــن محورهــای مطــرح در ایــن
خصــوص میتوانــد تردیدهــا را برطــرف کنــد.
 .1-2ماجرای یحیی بن عبدالله
موضوعــی کــه بیشــتر از ســایر مــوارد نظــر برخــی مورخــان را به خــود جلب کــرده و موجــب طرح
فرضیــه گرایــش برامکــه بــه تشــیع شــده ،ماجــرای یحیــی بــن عبداللــه بــن حســن بــرادر نفــس
زکیــه اســت .برخــی مورخــان حتــی ایــن واقعــه را ســبب قتــل جعفــر برمکــی دانســتهاند(دمیری،
 ،1963ج )128:2و حتــی تعــدادی از مورخــان علــت برخــورد هــارون الرشــید بــا همــه خانــدان
برمــک را بــه ســبب همیــن موضــوع قلمــداد کردهاند(طبــری1407 ،ق،ج290-289 :8؛
مســعودی1385 ،ق،ج233 :4؛ ابناســفندیار ،1366 ،ج .)195-192 :1خالصــه اینکــه طبری
خــروج یحیــی بــن عبدالله علــوی را در ســال 176قمری ذکــر کــرده اســت(طبری1407 ،ق،ج:8
 )242در حالــی کــه جهشــیاری آن را در ســال 172قمــری میداند(جهشــیاری.)145 :1357 ،
خلیفــه در ســال 176قمــری فضــل را بــا  50هــزار ســپاهی(همان )145 :مأمــور ســرکوبی ایــن
جنبــش کــرد .فضــل مقدمــه ســپاه را بــا  20هــزار تــن بــه دماونــد فرســتاد(بیهقی.)535 :1371 ،
وی همزمــان کوشــید تــا بــا تالشهــای مســالمتآمیز و ارســال نامــهَ ،جســتان ـ پادشــاه اقلیــم
دیلــم ـ را از حمایــت یحیــی بــن عبداللــه بــاز دارد(مســتوفی.)304 :1363 ،
فضــل همزمــان بــا تالشهــای نظامــی و تنــگ کــردن حلقــۀ محاصــرۀ یحیــی ،تــاش کــرد تــا
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی روابط برمکیان با امام کاظم  gو خاندانش (شاهرخی)

73

ح آمیــز او را بــه اطاعــت خلیفــه وادار کنــد؛ در نتیجــۀ ایــن تالشهــا وی یحیــی را
از راههــای صلـ 
متقاعــد بــه تســلیم کــرد .هــارون الرشــید نیــز بــا خشــنودی ،اماننامهــای را کــه بــه تأییــد فقیهانی
ن خلــدون،1363 ،ج )341:2بــا
همچــون مالکبنانــس و عبدالصمــد بــن علــی رســیده بود(ابـ 
هدایــای بســیار بــرای یحیــی فرســتاد .خلیفــه پــس از ورود یحیــی بــن عبداللــه بــه بغــداد دســتور
زندانــی کــردن وی را داد .گفتــه شــده جعفــر برمکــی ایــن علــوی را از حبــس نجــات داد و کســی را
مأمــور کــرد کــه او را بــه جایــی امــن برســاند(ابن خلــکان،1969 ،ج.)335-334 :1
خــواه فضــل یــا جعفــر هــر کــدام بــرای آزادی یحیــی بــن عبداللــه تــاش کردنــد ،در همــان زمان
بــا تمــام وجــود در خدمــت خلیفــه بودنــد .آنــان بــه ویــژه فضــل در مبــارزه بــا ایــن علــوی تــاش
بســیار کــرده بودنــد لــذا چنانچــه حتــی ایــن روایــات مــورد پذیــرش قــرار گیــرد ،تنهــا میتوانــد
بیانگــر متفــاوت بــودن روش و نــوع برخــورد آل برمــک در برخــی مــوارد از خلیفــه اســت؛ ضمــن
اینکــه یعقوبــی ماجــرا را بــه گونـهای دیگــر نقــل میکنــد و مینویســد ...« :هــارون نامـهای تهدیــد
آمیــز بــه شــاه دیلــم نوشــت و یحیــی را از او خواســت و او هــم در تعقیب یحیــی برآمــد و چون یحیی
چنــان دیــد از فضــل امــان خواســت ،پــس او را امــان داد و نــزد رشــید او را زندانــی کــرد و همچنــان
در زنــدان مانــد تــا وفــات کرد(»...یعقوبــی1414 ،ق،ج.)408 :2
از طــرف دیگــر اگــر ایــن واقعــه بــه گونــه ای کــه برخــی مورخــان گمــان میکننــد اتفــاق افتــاده و
خشــم خلیفــه را بــر انگیختــه اســت ،دلیــل روشــن و قابــل قبولــی بــر صبر چند ســاله بر این خشــم
و ســپس انتقــام گرفتــن از آل برمــک مالحظــه نمیشــود ،هرچنــد صحیحتــر آن اســت کــه ایــن
احتمــال قطعیــت نداشــته و بعضــی مورخــان تنهــا بــر اســاس گمــان خویــش بــه آن پرداختهانــد.
 .2-2دستور قتل امام کاظم gتوسط هارون الرشید و امتناع فضل از این اقدام
بــا اینکــه برخــی مورخــان بــه ماجــرای یحیــی بــن عبداللــه پرداختهانــد؛ امــا موضــوع مربــوط بــه
امــام کاظــم gمــورد غفلــت آنــان قــرار گرفتــه اســت .ایــن ضعــف از طریــق منابــع شــیعی جبران
شــده اســت ،توضیــح ایــن کــه ایــن ماجــرا بــه دســتور خلیفــه هــارون بــه فضــل بــن یحیــی بــرای
قتــل امــام کاظــم gو خــودداری وی از اجــرای ایــن دســتور و انجــام آن فرمــان توســط پــدرش
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یحیــی مربــوط میشــود.
بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن روایــت تنهــا بخشهایــی از آن بــه اختصــار ذکر میشــود .در بخشــی
از ایــن روایــت چنیــن آمــده اســت ...« :پــس هــارون کســی را فرســتاد ،آن حضــرت [امــام کاظــم
 ]gرا از عیســی بــن جعفــر [حاکــم بصــره] بگیــرد و بــه بغــداد ببــرد و در آنجــا او را بــه دســت
فضــل بــن ربیــع بســپارد .زمانــی دراز آن حضــرت نــزد فضــل مانــد .هــارون از او خواســت اقــدام بــه
کشــتن آن جنــاب کنــد او نیــز از انجــام ایــن کار خــودداری کــرد .پــس نامــه بــه فضــل نوشــت کــه
آن حضــرت را بــه فضــل پســر یحیــی [برمکی] بســپارد .فضــل بــن یحیــی او را گرفتــه و در برخی از
اتاقهــای خانـهاش جــا داد و دیدهبانانــی بــر آن حضــرت گماشــت و آن بزرگــوار شــب و روز ســرگرم
عبــادت بــود .همــه شــب را به نمــاز و تــاوت قرآن و دعــا و کوشــش در عبــادات پــروردگار میگذراند
و بیشــتر روزهــا روزه بــود و روی خویــش را از محــراب عبــادت بــه جانــب دیگــر نمیگردانــد .فضــل
بــن یحیــی کــه چنیــن دیــد ،گشایشــی در کار آن حضــرت داده و او را گرامــی داشــت و وســایل
آســایش او را فراهــم کــرد .ایــن خبــر بــه گــوش هــارون رســید و آن هنــگام در [نزدیکــی بغــداد در
جایــی بــه نــام] رقــه بــود .پــس نامــه بــه فضــل بــن یحیــی نوشــت و از اکــرام و احترامــی کــه نســبت
بــه موسـیبنجعفر انجــام داه بــود ،او را بازداشــته و بــه او دســتور داد آن حضــرت را بکشــد .فضــل
اقــدام بــه آن کار ننمــود[ ....خلیفــه] دســتور داد فضــل را برهنــه کــرده و ســندی بــن شــاهک 100
تازیانــه بــر او زد ....یحیــی گفــت همانــا فضــل جوانــی تــازه کار اســت و مــن آنچــه تــو خواهــی [از
کشــتن موســی بــن جعفــر] انجــام خواهــم داد ....ســپس ســندی بــن شــاهک را طلبیــد و دســتور
کشــتن آن حضــرت را بــه او داد» (مفیــد،1378 ،ج234: 2؛ ابــن شهرآشــوب1381 ،ق ،ج:4
327؛ مجلســی1430 ،ق،ج .)236-235 :48
توجــه بــه ایــن روایــت خــود گویــای تعلــق خاطــر نداشــتن برامکــه بــه امــام و تشــیع اســت چــون
ً
حتــی فضــل کــه ظاهــرا از کشــتن امــام ســرپیچی کــرد ،آن حضــرت را زندانــی کــرد و ســپس از
طریــق نگهبــان از حــاالت ایشــان بــا خبــر شــد؛ بــا ایــن حــال پــدرش یحیــی بــدون درنــگ حکــم
خلیفــه را اجــرا کــرد .خــودداری فضــل در اجــرای دســتور خلیفــه حتــی در صورتــی کــه قابــل
پذیــرش باشــد ،شــاید بــه ایــن دلیــل بــود کــه وی از دیگــر افــراد ایــن خانــدان گرایــش دینــی
بیشــتری داشــت .ایــن رفتــار فضــل ماننــد بســیاری دیگــر از وابســتگان خلیفــه بــود کــه در عیــن
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خدمــت بــه دســتگاه خالفــت ،تمایــل نداشــتند در کشــتن امــام کــه در آن زمــان نیــز مــورد احتــرام
بســیاری از مســلمانان و از نــوادگان محبــوب پیامبــر nبــود ،مشــارکت کنــد.
یحیــی برمکــی پــس از شــهادت امــام ،دســتور داد جــار زننــد ایــن موس ـیبنجعفر اســت کــه
رافضیــان گمــان میکردنــد امــام قائــم اســت و نخواهــد ُمــرد و مــردم میدیدنــد کــه حضــرت ُمــرده
اســت(مفید،1378 ،ج  .)235:2ایــن اقــدام بــه ظاهــر بــرای مبــارزه بــا کســانی بــود کــه تصــور
میکردنــد آن حضــرت همــان مهــدی موعــود اســت و زنــدان او را همــان غیبتــی میدانســتند کــه
بــرای امــام قائــم ذکــر شــده اســت؛ امــا آنهــا گروهــی انــدک و افراطــی بودنــد و اکثریــت شــیعیان
چنیــن بــاوری نداشــتند .حقیقــت آن اســت کــه هــدف یحیــی منحــرف کــردن ذهــن مــردم از
واقعیــت ماجــرای شــهادت ایشــان بــود.
نقــش یحیــی در شــهادت امــام کاظــم gتوســط فرزنــد آن حضــرت نیــز تأییــد شــده اســت .در
روایتــی از امــام رضــا gســؤال شــد کــه آیــا یحیــی بــن خالــد ،پدرتــان را مســموم کــرد؟ امــام ایــن
موضــوع را تأییــد کرد(طوســی1404 ،ق.)503 :
 .2-3یحیی برمکی دوستدار امام کاظم gیا هارون الرشید
عــاوه بــر شــواهدی کــه بــه طور قابــل توجهــی در منابــع مــورد توجه قــرار گرفته اســت ،مــواردی
نیــز بــه طــور محــدود مطرح شــده اســت .از جمله شــفاعت یحیــی نــزد هــارون بــرای آزادی یعقوب
بــن داود وزیــر مهــدی کــه بــه اتهــام هــواداری از علویــان محبــوس شــده بود(جهشــیاری:1357 ،
.)121
در گــزارش دیگــری در منابــع شــیعی آمــده اســت کــه چــون هــارون الرشــید ،موس ـیبنجعفر
 gرا زندانــی کــرد و از آن حضــرت در حبــس ،دالیــل و معجــزات ظاهــر شــد ،آنــگاه هــارون درباره
آن جنــاب بــا یحیــی بــن خالــد برمکــی مشــورت کــرد ،او جــواب داد آنچــه بــه نظــر مــن میرســد
ایــن اســت کــه او را از حبــس آزاد کنــی و صلــۀ رحــم انجــام دهی(ابــن شهرآشــوب1381 ،ق ،ج:4
290؛ نجفــی یــزدی ،بیتــا.)155 :
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بــرای نقــد و بررســی آنچــه گاه دربــارۀ رفتــار پســندیده برمکیــان بــا امــام کاظــم gنقــل شــده
اســت در کنــار دیگــر فعالیتهــا و عملکــردی کــه نســبت بــا آن حضــرت داشــتند ،مــی بایــد
مبنایــی بــه جــز باورهایــی مبتنــی بــر اعتقــاد آنــان بــه امامــت ایشــان یافــت .در تاییــد ایــن تحلیــل
ضــرورت دارد بخشهایــی از ادامــه ایــن خبــر نقــل شــود تــا مشــخص شــود کــه ایــن پیشــنهاد
مبنــای اعتقــادی نداشــته بلکــه حداکثــر بــر محــور انســان دوســتی بــوده اســت؛ در ادامــه ایــن
روایــت چنیــن آمــده اســت:
«پــس هــارون بــه او [یحیــی] گفــت بــرو بــه مالقــات او [امــام کاظــم  ]gدر زنــدان و زنجیــر آهــن
از او بــردار و او را از مــن ســام برســان و بــه او بگــو پســر عمویــت بــه تــو میگویــد مــن بــا خــود عهــد
کــردهام کــه تــو را رهــا نکنــم تــا اقــرار و اعتــراف کنــی بــه جــرم خــودت و ایــن کــه دربــاره مــن بــد
کــردی و از مــن تقاضــای عفــو کنــی و ایــن مطلــب عــار و ننــگ نیســت بــرای تــو کــه از مــن عفــو
بخواهــی و اینــک یحیــی بــن خالــد ،وزیــر و مــورد ثقــه و اطمینــان مــن و ماننــد دســت راســت مــن
اســت [یعنــی اعتــراف در نــزد او بــه منزلــه اعتــراف نــزد مــن اســت] .پــس آن حضــرت بــه یحیــی
گفــت از عمــر مــن یــک هفتــه بیشــتر باقــی نمانــده اســت [یعنــی هــارون مــرا خواهــد کشــت].
آنــگاه آن حضــرت بــه عاقبــت شــوم یحیی بن خالــد و اوالدش اشــاره نمــوده ،بــه او فرمــود از هارون
بــر خــود و اوالدت برحــذر بــاش .ســپس بــه او فرمــود بــه هــارون بگــو زود باشــد کــه در محکمه عدل
خداونــد در حضــور پیغمبــر احضــار شــوی .آنــگاه معلــوم میشــود کــه کــدام یــک از مــن و تــو در
حــق دیگــری ظلــم و تعــدی کــرده اســت .چــون یحیــی بــن خالــد ایــن پیغــام را به هــارون رســانید،
گفــت :گویــا دعــوی پیغمبــری دارد»(مجلســی1430 ،ق،ج .)431:48
ً
کامــا مشــخص اســت کــه فعالیتهــای یحیــی برمکــی در چارچــوب منافــع خلیفــه و در
راســتای اســتمرار قــدرت او قــرار داشــت؛ از ایــن رو در موضــوع مربــوط بــه امــام ،همچــون دیگــر
وقایــع ،اقداماتــش بــرای تأمیــن اهــداف ولــی نعمــت خــود بــود .میتــوان گفــت تکیــه او بــه
دســتگاه خالفــت بــه گونـهای بــود کــه حتــی بــه هشــدار امــام دربــارۀ آینــده خــود و فرزندانــش
توجهــی نکــرد.
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 .3آل برمک و دشمنی با علویان
در حالــی کــه گزارشهــای مربــوط بــه اعتقاد یــا گرایــش آل برمک نســبت به علویــان غیرمنطبق
بــر دادههــای تاریخــی اســت ،در کنــار آن شــواهد متعــدد و غیــر قابــل انــکاری وجــود دارد کــه بــه
نقــش آنهــا بــه ویــژه یحیــی و جعفــر در دشــمنی بــا علویــان داللــت میکنــد .ســایر اعضــای ایــن
خانــدان هیــچ گاه در برابــر ایــن قبیــل ســتمها و فجایــع نســبت بــه خانــدان پیامبــر nاعــام
مخالفــت رســمی نکردنــد .آنها بــا مشــارکت مؤثرشــان در حاکمیت ســتمکارانه خالفت عباســی،
ً
عمــا بــه طــور فعالــی در انجــام رفتارهــای خشــن و ســرکوب ایــن خانــدان ایفــای نقــش کردنــد.
ناگفتــه نمانــد کــه از بیــن برامکــه ،فضــل ســعی کــرد مســتقیم از ریختــن خــون آنــان خــودداری
کنــد.در تاییــد آنچــه گفتــه شــد برخــی مــوارد دشــمنی آل برمــک بــا علویــان در ادامــه میآیــد:
 .1-3نقش یحیی برمکی در تحریک علی بن اسماعیل برای جاسوسی علیه امام کاظمg
ایــن ماجــرا بــا ذکــر ســند روایــت در تعــدادی از کتــب معتبــر شــیعی نقــل شــده و خالصــه آن از
ایــن قــرار اســت .... :یحییبنخال ـ د بــه یحییبنابــی مریــم گفتــه بــود آیــا میتوانــی کســی
از آل ابــی طالــب را کــه اهــل دنیــا و طالــب دنیــا باشــد بــه مــن معرفــی کنــی تــا بــه زندگــی او
وســعت دهــم و بــه او مــال و ثروتــی عطــا کنــم؟ او گفــت بلــه ،کســی را بــا ایــن اوصــاف ســراغ دارم
و بــه تــو معرفــی میکنــم .او علــی بــن اســماعیل ،بــرادر زاده امــام کاظــم gاســت .یحیــی
کســی را بــه دنبــال او فرســتاد و احضــارش نمــود و بــه وی گفــت دربــاره اوضــاع و احــوال عمویــت
و شــیعیانش و اموالــی کــه بــرای او میآورنــد برایــم بگــو .علــی بــن اســماعیل گفــت بلــه از اوضاع
و احــوال او خبــر دارم و ســپس شــروع کــرد بــه ســعایت و بدگویــی از امــام کاظم(....gابــن
بابویــه1427 ،ق،ج.)72 :1
شــیخ مفیــد همیــن روایــت را نقــل میکنــد و چنیــن ادامــه میدهــد .... :پــس اســماعیل بــن
جعفــر بیامــد تــا بــه نــزد یحیــی بــن خالــد رســید و یحیــی آنچــه دربــارۀ کار موســی بــن جعفــر
میخواســت از او پرســید و آنچــه از اســماعیل شــنیده بــود ،مقــداری هــم بــر آن میافــزود و بــه
هــارون میداد(....مفیــد،1378 ،ج .)230:2زندانــی شــدن و شــهادت امــام در نتیجــه ایــن
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واقعــه قلمــداد شــده و ایــن گونــه آمــده اســت :یحیــی ،علیبناســماعیل بــن جعفــر بــرادرزاده
موســیبنجعفر gو بــه قولــی محمــد بــن اســماعیل را بفریفــت و وادار کــرد نــزد هــارون رود
و عمــوی خــود را متهــم بــه گرفتــن خمــس از شــیعیان کنــد .علــی بــه گفتــه یحیــی عمــل کــرد و
ســبب شــد کــه هــارون در ســفر مدینــه ،امــام را دســتگیر و زندانــی کنــد و بــه شــرحی کــه موجــود
اســت بــه شــهادت برســاند(امین،بی تــا .)11 :2،در واقــع شــواهد گویــای آن اســت که امــام کاظم
 gبــه تحریــک یحیــی مســموم شــد(اربلی،1381 ،ج.)31- 30:3
 .2-3یحیی برمکی و توطئه علیه پیروان اهل بیت bبرای حفظ قدرت
از مهمتریــن مــواردی کــه از نــام یحیــی برمکــی بــه عنــوان دشــمن علیــه شــیعیان در برخــی از
منابــع یــاد شــده اســت( ،)7جریــان جعفــر بــن محمد بن اشــعث اســت.گزارش منابــع از ایــن ماجرا
همچــون بســیاری دیگــر از وقایــع تاریخــی بــا مقــداری تفــاوت در متن نقل شــده اســت؛ امــا اصل
ماجــرا تــا حــدود زیــادی یکســان اســت .جعفربنمحمــد عهــدهدار تعلیــم و تربیــت محمــد امیــن،
ولیعهــد هــارون بــود .بنــا بــر نقــل منابــع ،یحیــی تصــور میکرد کــه بعــد از مــرگ هــارون ،خالفت
ً
بــه امیــن میرســد و طبعــا وزارت بــر عهــده جعفــر بــن محمــد و فرزندانــش خواهــد افتــاد لــذا بــه
فکــر چــاره برآمــد .یحیــی میدانســت کــه جعفــر شــیعه اســت .بــه ایــن منظــور بــاب دوســتی را بــا
او بــاز و چنیــن وانمــود کــرد کــه او نیــز شــیعه اســت؛ جعفــر نیــز از ایــن موضــوع خوشــحال بــود و
زیــر و بــم کارهــای خــود را در اختیــار یحیــی بــن خالــد برمکی قــرار مـیداد و عقیــده خــود را دربارۀ
ً
موســی بــن جعفــر gنیــز بــه اطــاع وی میرســاند .زمانــی کــه یحیــی کامــا از اوضــاع و احــوال
جعفــر مطلــع شــد ،نــزد هــارون از او بدگویــی کرد(مفیــد،1378 ،ج.)229-228 :2
مــوارد دیگــری از اقدامهــای ســوء و نامناســب برامکــه علیــه خانــدان پیامبــر nدر برخــی
منابــع شــیعی نقــل شــده اســت .از جملــه ،بعــد از اینکــه ادریــس بــن عبداللــه علــوی از قیــام
فــخ جــان ســالم بــه در بــرد و توانســت در مغــرب حکومتــی ایجــاد کنــد ،یحیــی برمکــی فــردی را
بــه مغــرب فرســتاد .وی موفــق شــد در فرصــت مناســب بــه ادریــس زهــر بخورانــد و او را بــه قتــل
برســاند(اصفهانی1427 ،ق .)489 :در گــزارش دیگــر عبداللــه بــن افطــس ،از علویــان برخــاف
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دســتور هــارون الرشــید ،توســط جعفــر برمکــی بــه قتــل میرســد(ابن عنبــه1421 ،ق.)348 :
 .3-3خاندان برمکی و دشمنی با امام رضاg
بنــا بــر گفتــه برخــی منابــع شــیعی بــا شــهادت امــام کاظــم  gو تعــداد زیــادی از علویــان در
دوران خالفــت هــارون الرشــید کــه بــا همــکاری فعاالنــه آل برمــک انجــام پذیرفــت ،شــواهدی از
نقــش آنــان در تحریــک خلیفــه علیــه امــام رضــا gنیــز وجــود دارد .در روایتــی چنیــن آمــده
اســت... :یحیــی بــن خالــد برمکــی بــه آن جبــار [رشــید] گفــت :ایــن علــی پســر موســی اســت
کــه در جــای او نشســته و مــردم را بــه امامــت خویــش دعــوت میکنــد[ .رشــید] گفــت :چــه بهــره
بردهایــم از کشــتن پــدرش ،نظــر داری همــه را بکشــیم؟(ابن بابویــه1427 ،ق ،ج.)246 :2
در تاییــد دشــمنی برمکیهــا بــا امــام کاظــم gو خاندانــش ،نارضایتــی امــام رضــا gاز
دشــمنی و ســتمی کــه آنهــا بــر پدرشــان انجــام دادنــد اینگونــه گــزارش شــده اســت« :در آن
ســالی کــه هــارون بــه آل برمــک خشــم گرفــت و بــه قتلشــان فرمــان داد ،امــام رضــا gدر روز
عرفــه ایســتاده و دعــا میکــرد؛ ســپس ســر مبــارک خویــش را حرکــت داد .از وی ســبب آن را
پرســیدند ،فرمــود :مــن برامکــه [جعفــر و پــدرش] را نفریــن میکــردم بــرای ســتمی کــه بــر پــدرم
روا داشــتند و خداونــد امــروز دعایــم را دربــاره ایشــان مســتجاب فرمــود و چــون بــه خانــه مراجعــت
فرمــود ،آن قــدر نگذشــت کــه جعفــر و پــدرش یحیــی به عــذاب مبتال شــدند و وضــع آنهــا واژگون
شــد»(همان.)245 :

نتیجهگیری
رویکــرد خشــن و بــه دور از انعطــاف خالفــت عباســی بــه تمــام منتقــدان و مخالفــان خــود بــه
ویــژه امــام کاظــم gو خاندانــش ،بخشهایــی از صفحــات تاریــخ را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .برمکیــان در تعــدادی از منابــع متمایــل بــه علویــان و در برخــی دیگــر حتــی پیــرو تشــیع
قلمــداد شــدهاند .انجــام ایــن پژوهــش بــر مــدار ایــن فرضیه بــود کــه برمکیــان خدمتگــزار خالفت
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عباســی آن هــم در عالیتریــن ســطوح نظامــی و اداری بــا چــه توجیهــی پیــرو امامــان bقلمــداد
میشــوند؟ آنهــا طــی ســال هــا بــه ویــژه در  17ســال نخســت خالفــت هــارون الرشــید تمامــی
امــور خالفــت را در قبضــه خــود گرفتنــد .در ایــن مــدت ظلمهــای بســیاری بــر امــام کاظــمg
و خانــدان و پیروانــش وارد گردیــد .صدهــا تــن از ایــن خانــدان بــه قتــل رســیده یــا بــه ســیاه چــال
ً
افتادنــد .ایــن رویکــرد مبتنــی بــر خشــونت و ســرکوب کــه معمــوال روش همیشــگی ایــن خالفــت
بــود ،بــا چنــد گــزارش غیرمطمئــن و گاه ســاختگی در تعــارض قــرار گرفته اســت .به نظر میرســد
ایــن مــوارد بیشــتر از طــرف برخــی وابســتگان بــه خالفــت عباســی یــا بــه نقــل از ایــن مآخــذ و بــا
ایــن هــدف مطــرح شــده اســت کــه علــت برخــورد هــارون بــا خانــدان برامکــه ،بــه گونـهای خــاص
توجیــه شــود ،ایــن کــه دلیــل برخــورد هــارون بــا خانــدان برمکــی بــه ســبب اقــدام آنهــا بــه نفــع
علویــان یــا گرایــش بــه اهــل بیــت bبــوده اســت.
آل برمــک در چارچــوب حفــظ خــود در مســند قــدرت و جلــب اعتمــاد کامــل خلفــا بــه ویــژه
خلیفــه هــارون الرشــید ،تمامــی تــاش خــود را بــه کار بردنــد .مهمتریــن الزمــۀ ایــن روند ،ســرکوب
تمامــی مخالفــان و حتــی رقیبــان خالفــت عباســی بــود .بدیهــی بــود کــه امــام کاظــم gو
خاندانــش کــه خالفــت عباســیان را ســتمکار و غیرقانونــی میدانســتند ،در معــرض خشــم ایــن
حامیــان سرســخت خالفــت قــرار گیرنــد .نکت ـهای کــه گاه ممکــن اســت موجــب شــبهه در ایــن
برخــورد خشــونت آمیــز قــرار گیــرد ،نفــوذ معنــوی و منزلــت امــام gدر میــان همــگان از جملــه
برخــی از دسـتاندرکاران دســتگاه خالفــت و حتــی افــرادی از خانــدان آل برمــک اســت .بدیهــی
اســت کــه وجــود چنیــن مــواردی بــا توجــه بــه شــواهد گوناگــون ،دربردارنــده وابســتگی فکــری و
اعتقــادی آنــان بــه امــام gو خاندانــش نبــوده اســت.
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پینوشتها
 .1در  17ســال ابتــدای خالفــت هــارون ،همــه کارهــا بــر دســت یحیــی برمکــی و فرزنــدان و خویشــانش بــود .بــه هرکــس هرچه
داده میشــد ،بــه حســاب جــود و بخشــش آنهــا میآمــد و گاه رفتارشــان چنــان بــود کــه گاهــی خلیفــه از آنــان تقاضــای مالــی
میکــرد .ثــروت و مکنتــی کــه از راههــای مختلــف اندوختنــد ،بیانــدازه بــود .چنانکــه بعــد از زوال قدرتشــان غیــر از ِملــک و
خانــه ،آنچــه از دارایــی ایــن خانــدان بــه دســت آمــد ،از  30میلیــون دینــار میگذشــت(ابن عبدربــه،1927 ،ج.)22 :3
 .2بیشــتر ســاکنان خراســان از عالقهمنــدان پیامبــر nو متمایــل بــه عقایــد شــیعیان بودنــد بــه همیــن علت ایرانیــان (موالــی) از
قیــام زیــد بــن علــی در 122قمــری و خصوصــا پســرش یحیــی بــن زیــد در 125قمــری حمایــت کردنــد .عباســیان بدون مشــارکت
جــدی در ایــن قیامهــا ،منتظــر فرصــت مناســب ماندنــد .چنانکــه در جریــان قیــام زیــد ،بــا اینکــه بســیاری از هــوادارن آل عبــاس
بــه او متمایــل شــده بودنــد ،امــا محمدبنعلی(رهبــر عباســیان) بــا احتیــاط بســیار بــه ســران دعــوت فرمــان داد کــه از خانههــای
خــود بیــرون نیاینــد که هنــگام قیــام فــرا نرســیده اســت(اخبار الدولــة العباســیه.)331 :1927 ،
 .3دربــارۀ دوران حیــات خالــد تــا آنــگاه کــه بــه عنــوان یکــی از مبلغــان و داعیــان دعــوت عباســی ظاهر شــد ،اطــاع چندانی در
دســت نیســت؛ امــا در دوران خالفــت امویــان بــه جایــگاه و مناصــب باالیــی دســت یافــت؛ بــا ایــن حــال خواندمیــر ،برمــک ،پــدر
خالــد را اولیــن فــرد از برمکیــان می دانســت کــه بــر مســند وزرات نشســت(خواندمیر ،1362،ج.)333 :3
 .4یحیــی بــن خالــد ســمتی همچــون پــدر نســبت بــه هــارون الرشــید داشــت .وی از جانــب خلیفــه مهــدی بــه عنــوان مربــی و
معلــم فرزنــدش هــارون الرشــید منصــوب شــد و حــدود پنــج ســال تربیــت وی را بــر عهــده گرفت(بــووا.)57 :1365 ،
شــخص عابــری بــه یحیــی و فضــل پــس از فروکشــیدن آنهــا از قــدرت ،اشــاره
 .5طبــری در روایتــی طوالنــی از اهانــت
ِ
میکنــد و میگویــد :فــردی بــه نــام خلیــل بــن میثــم از فــرد بدگــو ســؤال میکنــد از برمکیــان چــه بــدی دیــده اســت تــا او جبــران
نمایــد آن مــرد در پاســخ میگویــد کــه «مــرا از برمکیــان هیــچ جفایــی نرســیده امــا از کســی شــنیده بــودم کــه ایشــان زندیقاننــد و
ملحدانند(»...طبــری1407 ،ق ،ج.)669-668 :3
 .6در ایــن ارتبــاط روایــات بســیاری از امامــان معصــوم bصــادر شــده اســت و حتــی در کتــب روایــی شــیعه ،بابــی بــا عنــوان
همــکاری بــا حاکــم (عمــل لســلطان) گشــوده شــده کــه ایــن گونــه احادیــث را در آنجــا میتــوان یافــت (کلینــی1401 ،ق ،ج:5
.)115-112
 .7دربــارۀ سندشناســی روایاتهــای مربــوط بــه امــام ایــن نکتــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه ســندهای مربــوط بــه روایت
هایــی کــه دربــارۀ مخالفــت برمکیــان بــا امــام نقــل شــده اســت بــه طــور گســترده در کتابهــای روایــی معتبــر شــیعه کــه در ایــن
پژوهــش نیــز بارهــا مــورد اســتناد قــرار گرفتــه انــد نقــل شــده و مــورد تاییــد قــرار گرفتهانــد.
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چکیده
در تاریــخ میانــۀ ایــران در نقاطــی کــه ســادات حضــور داشــتند منصــب نقیــب بــر امــور مربــوط به ســادات
نظــارت میکــرد .شــهر مشــهد یکــی از نقاطــی اســت کــه پــس از شــهادت امــام رضــا gگروههــای
ً
مختلفــی از ســادات اقامــت کردنــد .متعاقبــا نقیبــی نیــز بــرای نظــارت بــر امــور آنهــا وجــود داشــت .از
دوران ایلخانــی و بــه ویــژه دورۀ غــازان(694-703ق) نقیــب ســادات تبدیــل بــه نقیــب مشــهد گردیــد .در
دورۀ تیمــوری از یــک ســو شــهر مشــهد رو بــه گســترش نهــاد و از ســوی دیگــر بــا فضایی کــه بــرای عملکرد
آزادنهتــر شــیعیان تــا شــکلگیری دورۀ صفــوی فراهــم شــد ســادات و نقبــا در مشــهد از نقــش و کارکــرد
گســتردهتری برخــوردار شــدند .بنابرایــن نقــش نقیبــان در ایــن دوره در ادارۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر
قابــل توجــه اســت .ایــن پژوهــش ســعی دارد بــه روش توصیفــی تحلیلــی و رویکــردی تاریخــی بــا تکیــه بــر
مطالعــات کتابخانـهای ،نقــش نقیبــان را در گســترش فرهنــگ رضوی ،وظایــف و پیامدهای عملکــرد آنها
را در دورۀ مــد نظــر بررســی و واکاوی کنــد.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه نقیبــان ضمــن آنکــه وظایــف پیشــین خــود همچــون ادارۀ حــرم
امــام رضــا gو سرپرســتی ســادات مجــاور مرقــد امــام رضا gو ســاکن در شــهر را حفــظ کردنــد ،زعامت
شــهر مشــهد را نیــز در دســت داشــتند .نقیبــان بــا برقــراری مناســبات و همگرایــی بــا حاکمــان سیاســی
زمانــۀ خــود و جلــب حمایــت آنهــا ،شــرایط ترویــج فرهنــگ زیــارت امــام رضــا gرا عــاوه بــر گســترش
تشــیع فراهــم میکردنــد و بــا ایفــای نقــش در ادارۀ حــرم امــام رضــا ،gباعــث پیشــرفت حــرم مطهــر،
ترویــج فرهنــگ رضــوی و همچنیــن توســعۀ شــهر مقــدس مشــهد میشــدند.
کلیدواژهها :تیموریان ،نقابت ،سادات ،مشهد ،حرم مطهر امام رضا.g
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مقدمه
نهــاد نقابــت کــه بــه منظــور حفــظ حقــوق ســادات از قرون ســوم هجــری شــکل گرفت ،بــه تدریج
در حــوزۀ اختیــارات و کارکــرد رو بــه گســترش نهــاد .بــه تدریــج ادارۀ مراکــز دینــی و بــه ویــژه آرامگاه
ائمــه bو امامــزادگان و بســیاری از امــکان مقدســه در اختیارآنهــا قــرار گرفــت« .ســناباد» واقــع
در نوقــان و از توابــع تــوس ،محلــی بــود کــه بــه خاطــر وجــود مرقــد امــام رضــا gســادات در آنجــا
اقامــت میگزیدنــد .آن دوران کــه همزمــان بــا حکومتهــای ســنی مذهــب غزنویــان و ســلجوقیان
بــود ،منصــب نقیــب نیز سرپرســتی ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــت .از دیگر ســو وظیفــۀ اداره
ً
حــرم مطهــر امــام رضــا gنیــز غالبــا در دســت نقیــب ســادات آنجــا قــرار داشت(حسـنآبادی و
یحیایــی .)312 :1393 ،از زمــان ورود مغــوالن بــه ایــران ســیطرۀ حاکمــان ســنی مذهــب بــه پایان
ً
رســید و متعاقبــا بــه خاطــر سیاســت دینــی و تســامح مذهبــی ایلخانــان ،مذهــب تشــیع مجالــی
بــرای بالندگــی و تعالــی خــود یافــت .در ایــن میــان نقیبــان نیــز بــر خــاف دوران قبل کــه در مقابل
حاکمیــت ســنی مذهــب تنهــا از حقــوق ســادات پاســداری میکردنــد ،حــال میتوانســتند بــه
ترویــج تشــیع بپردازنــد و حتــی در رویکردهــای مذهبــی ایلخانــان نیــز مؤثر باشــند.
در عصــر تیمــوری تشــیع در جامعــه ترویــج بیشــتری یافــت و متعاقــب آن حــرم مطهــر امــام رضــا
 gو زیــارت مرقــد وی در جامعــه جایــگاه عمیقتــری پیــدا کــرد .از ســوی دیگــر ،توســعۀ شــهر
مشــهد نســبت بــه دوران قبــل شــدت بیشــتری یافــت .در ایــن میــان نقیبــان کــه عــاوه بــر ادارۀ
حــرم و سرپرســتی ســادات ،ادارۀ شــهر مشــهد را بــر عهــده داشــتند میتوانســتند بــا اســتفاده از
جایــگاه خــود و نحــوۀ تعامــل با پادشــاهان تیمــوری و اقدامــات مختلف ،نقــش تأثیرگذاری داشــته
باشــند؛گرچه بــا برپایــی دولــت فراگیــر شــیعی صفــوی ،حــرم مطهــر و آییــن زیــارت امــام رضاg
در اوج توجهــات قــرار گرفــت .ولــی بایــد زمینههــای گســترش آییــن و ســنتهای نهادینــه شــده
رضــوی و زیــارت امــام رضــا gرا در دوران قبــل از آن و بــه ویــژه همــان دوران تیمــوری جسـتوجو
کــرد؛ البتــه در ایــن میــان هــم نقــش نهاد نقابــت و ســادات را نبایــد از نظــر دور داشــت .از همین رو
الزم اســت ضمــن بررســی چگونگی شــکلگیری نهــاد نقابت ،عملکــرد ایــن نهــاد در دورۀ تیموری
بررســی و واکاوی شــود و تأثیــرات نقبــای مشــهد در ترویــج زیــارت امــام رضا gو گســترش تشــیع
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و همچنیــن نقــش آنهــا در چگونگــی حفــظ و گســترش مشــهد و حــرم مطهــر رضــوی مــورد
بررســی قرارگیرد.
ایــن مقالــه دربــارۀ ایــن ســواالت شــکل گرفتــه کــه نقبــای مشــهد بــا توجــه بــه جایــگاه خــود در
عصــر تیمــوری چــه رویــه و سیاســتی را در قبــال حاکمیــت دنبــال میکردنــد؟ نقبــا در اداره و
توســعۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر چــه نقشــی را ایفــا میکردنــد؟ عملکــرد نقیبــان در مشــهد چه
تأثیراتــی درگســترش تشــیع و آیینهــای رضــوی بــه دنبــال داشــت؟
در ایــن حــوزه تاکنــون پژوهــش مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت .فصــل نخســت کتــاب «آســتان
قــدس رضــوی :متولیــان و نایــب التولیههــا» تنهــا بــه بــر شــمردن ســادات و متولیان آســتان قدس
قبــل از ظهــور صفویــه میپــردازد و تحلیــل و بررســی دربــارۀ مناســبات متولیــان و نقبــا بــا حاکمان
تیمــوری و پیامدهــای آن ارائه نشــده است(ســوهانیان و نقدی .)18-11 :1397 ،فصل نخســتین
کتــاب «ســادات رضــوی در مشــهد از آغــاز تــا پایــان قاجاریــه» نیــز گرچــه بــه پیشــینۀ تاریخــی
ســادات رضــوی پرداختــه ،ولــی بــا توجــه بــه حجــم ایــن فصــل ،اطالعــات جامعــی از عملکــرد و
کنــش نقبــا و ســادات رضــوی بــا حاکمیــت تیمــوری ارائــه نمیشود(حس ـنآبادی-21 :1387 ،
« .)33نقابــت و نقیبــان در ایــران عصــر ایلخانــی» ،بــه صــورت کلــی بــه چگونگــی عملکــرد دیــوان
نقابــت و وظایــف آن در عصــر ایلخانــی میپــردازد و رویکــرد مقالــه بــه گونـهای اســت کــه مجالــی
بــرای پرداختــن بــه نقابــت در مشــهد باقــی نمیماند(کریمــی .)1390 ،مدخلهایــی از دائــره
المعــارف آســتان قــدس رضــوی همچــون «ســادات رضــوی»« ،ســادات موســوی»« ،تولیــت»،
«خواجــه عتیــق منشــی»« ،غیــاث الدیــن عزیــز رضــوی» ،و ...بــه معرفــی و ســاداتی و نقیبانــی
کــه در مشــهد حضــور داشــته پرداختهانــد« .کتــاب اطلــس تاریخــی ســادات ایــران؛ خراســان
بزرگ»(رضایــی برجکــی )1397 ،نیــز پژوهــش جدیــدی اســت کــه قســمتی از آن بــه ســادات و
نقبــای مشــهد اختصــاص دارد .در مقالــه «گنبد خشــتی مشــهد»(میری و همــکاران .)1380 ،نیز
در بررســی کــه در نســب غیــاث الدیــن محمــد صــورت گرفتــه اطالعــات ارزشــمندی دربــارۀ نقبــا و
ســادات دورۀ تیمــوری ارائــه شــده اســت.
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پیشینۀ حضور نقیبان و سادات در مشهد
نقابــت از مناصــب ایجــاد شــده در دورۀ خالفــت عباســى اســت کــه از ســوى خلیفــه و از میــان
بلندپایــگان علــوى تعییــن مىشــد تــا بــه تمامــى امــور متعلــق بــه ســادات رســیدگی کنــد .ایجــاد
ایــن منصــب مهــار جنبشهــای علویــان را در عصــر خالفــت عباســی بــه همــراه داشــت .چــرا کــه
از طریــق تکریــم و احتــرام بــه نوعــی آرام میشدند(مدرســی طباطبایــی .)755-6 :1358 ،دربارۀ
ایجــاد دیــوان نقابــت تاریــخ دقیقــی وجــود نــدارد گاهــی دورۀ خالفــت مســتعین(248-252ق) را
زمــان ایجــاد دیــوان نقابــت میداننــد بهرغــم آنکــه شــواهدی دربــارۀ وجــود نقابــت طالبیــان در
پیــش از زمــان مســتعین وجــود دارد(خالقــی )94-5 :1387 ،بــا ایــن حــال بــه تدریــج نهــاد نقابت
در کل جهــان اســام گســترش یافــت.
وجــود مرقــد امــام رضــا gدر ســناباد از توابــع طــوس باعــث شــد تــا ســادات موســوی بــه
آنجــا مهاجــرت کننــد .نســب ایــن گــروه از ســادات بــه قاس ـمبنحمزهبنامام موســی الکاظــم
 gمیرسید(شوشــتری ،1377 ،ج .)145 :1قبــل از آنهــا نیــز ســادات حســینی کــه در
نیمــۀ اول قــرن پنجــم بــه ســمت خراســان مهاجــرت کــرده بودنــد چــون مشــهد دارای جمعیــت و
موقعیــت قابــل توجــه اقتصــادی نبــود؛ بنابرایــن بیشــتر خانــدان زباری حســینی در بیهق ســاکن
شــدند(رضایی برجکــی .)178 :1397 ،بــا ایــن حــال اولیــن کســی کــه نقابــت مشــهد را بــه عهده
داشــت ابوجعفرمحمدبنعلــی از ســادات حســینی زبــاره بیهــق اســت کــه از ســوی ســلطان
مســعود غزنوی(حــک421-431 :ق) ،بــه ایــن مهــم دســت یافت(ابنفنــدق )55 :1361 ،بعــد از
ً
او بــه نظــر میرســد نقابــت در ســادات موســوی تــداوم یافتــه اســت و ظاهــرا احمداالســود اولیــن
کســی اســت کــه نقابــت تــوس و ادارۀ حــرم را به عهده داشــته اســت .بقیــه نقبای توس هم از نســل
وی بودهانــد کــه تــا قبــل از دورۀ تیمــوری و حــوزۀ بررســی ایــن پژوهــش اطالعــات اندکــی دربــارۀ
آنهــا وجــود دارد .از جملــه نقبــای ســادات مشــهد و ســاکن در اطــراف حــرم میتــوان ابوابراهیــم
ّ
جمــال الدیــن موســی و بــرادرش كمال ّ
عمادالدیــن
الدیــن علــى(م522.ق) و ســپس فرزنــدش
یحیــى موســوی(م558.ق) اشــاره کــرد کــه نقابــت ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــتند(بیهقی،
 ،1385ج595-6 :2؛ ن.ک :رضایــی برجکــی .)218 :1397 ،موســى بــن احمــد موســوی نیــز
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از نقبــا و ســادات مشــهد محســوب میشــود کــه قبــل از ســال 565قمــری درگذشــت و قبــر وى
در مشــهد بــوده اســت(همان .)594 :ایــن نقبــا بــا توجــه بــه شــرایط خویــش ،معــدود اقداماتــی را
در جهــت توســعه حــرم دنبــال میکردنــد از جملــه در دورۀ خوارزمشــاهی ســنگابی ســاخته شــده
و آن طــور کــه از کتیبــۀ آن بــر میآیــد محمدبنحیــدر موســوی در ایجــاد ایــن بنــا نقــش داشــته
اســت(جاللی168 :1394 ،؛ ن.ک:کفیلــی53 :1382 ،؛ بینــش .)75 :1347 ،در مجمــوع از
ایــن اطالعــات پراکنــده بــر میآیــد کــه تــا قبــل از دورۀ ایلخانــی ،عمــدۀ وظایــف نقبــای مشــهد
شــامل نقابــت ســادات مشــهد و ادارۀ حــرم میشــده اســت؛ امــا نکتــۀ مهــم نشــانگر ســطحی از
رونــق و آبادانی در مشــهد اســت کــه دارای نقیبی شــده اســت(رضایی برجکــی )218 :1397 ،که
میتــوان از پیامدهــای مهاجــرت ســادات بــه آنجــا تلقــی نمــود.

مناسبات سادات مشهد و مغوالن
حملــۀ مغــوالن بــه ایــران باعــث شــد تــا شــهر توس و مشــهد مقــدس ماننــد بســیاری از شــهرهای
خراســان از آثــار حملــه در امــان نماننــد و در ســال 617قمــری تــوس و آرامــگاه علیبنموســی
الرضــا gویــران شــود(ابناثیر ،1371 ،ج .)203 :32بعــد از ایــن رخــداد ،ســادات ســاکن در
جــوار حــرم مطهــر تــاش خــود را بــرای حفظ و گســترش حــرم ادامــه دادنــد .در این بیــن میتوان
بــه تالشهــای ســیده فاطمــه کــه نســب خــود را از علویــان میدانســت اشــاره کرد(شــبانکارهای،
،1381ج .)253 :2وی کــه بــر اثــر حملــه مغــوالن بــه اســارت درآمــد ،بــرای کنیــزی به مغولســتان
بــرده شــد ،در آنجــا توانســت بــه تدریــج بــه توراکیناخاتــون نزدیک شــود و حاجبــی وی را در دســت
گیرد(بناکتی.)391 :1348 ،
نفــوذ ســیده فاطمــه در دســتگاه مغــوالن باعــث شــد تــا بــزرگان خراســان و ســادات مشــهد
مقــدس ســعی در برقــراری ارتبــاط بــا وی و اســتفاده از نفــوذ وی برآیند(جوینــی ،1385 ،ج:1
 .)200بــه نظــر میرســد ایــن حرکــت ســادات مشــهد بــه منظــور اســتفاده از جایــگاه ســیده
فاطمــه بــرای حفــظ حرمــت مشــهد مقــدس و حــرم مطهــر امــام رضــا gصــورت گرفتــه اســت.
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اگرچــه عمــر ســیده فاطمــه بــه درازا نکشــید 1،ولــی در زمــان حضــور کوتــاه مدتــش در دســتگاه
مغــوالن ،توانســت بــا اســتفاده از نفــوذش خراســان و مشــهد مقــدس را تحــت حمایــت خــود قــرار
داد .برخــی امــرا همچــون امیــر ارغونآقــا بــا حمایــت وی بــه حکومــت خراســان رســیدند .بعــد از
آنکــه کورکــوز حاکــم خراســان(637-41ق) بــه یاســا رســید ارغونآقــا(641-54ق) بــه حکومــت
خراســان و تــوس دســت یافت(بناکتــی391-2 :1348 ،؛ جوینــی ،1385 ،ج .)244 :2از نتایــج
حمایــت ســیده فاطمــه از ارغونآقــا و حضــور وی در خراســان ،تجدیــد و نوســازی تــوس و حــرم
مطهــر امــام رضــا gو تــداوم فعالیتهــای عمرانــی کورکــوز اســت(جوینی،1385 ،ج.)238 :2
از دیگــر نتایــج حضــور وی در خراســان ،برکنــاری ســرداران مغــول همچــون جورماغــون و بایجــو در
عــراق و آذربایجــان و پایــان رفتــار وحشــیانه آنهــا بــا مــردم و انتصــاب افــراد متعادلتــر بــه جــای
آنهاســت(همان.)244 :
در عصــر ایلخانــی و بــه ویــژه از دورۀ غــازان(694-703ق) ســادات مشــهد همگرایــی عمیقتــری
را بــا ایلخانــان در پیــش گرفتنــد .از علتهــا و زمینههــای شــکلگیری ایــن همگرایــی ،عــاوه بــر
سیاســت مذهبــی کــه غــازان در پیــش گرفــت ،حضــور غــازان از ســالهای قبــل از ایلخانــی ،در
خراســان ،عــاوه بــر آنکــه تربیــت و کســب تجــارب حکومتــی در آن منطقــه را بــه همــراه داشــت،
میتوانســت زمینهســاز برقــراری مناســباتی بیــن وی و گروههــای مختلــف ســاکن در خراســان از
جملــه ســادات باشــد .بعــد از آنکــه غــازان بــه ایلخانــی رســید تــا قبــل از گرایــش بــه اســام بنــا بــر
ســنن و رســوم مغولــی بــه آرامگاههــای مقــدس و متبرکــه چنــدان توجــه نمیشــد و مقابــر ایلخانان
و مغــوالن در مکانهــای نامشــخص قــرار داشــت ولــی بــا گرایــش غــازان بــه اســام اماکــن مقــدس
شــیعیان مــورد توجــه قرارگرفــت .وی در همــان اوایــل بــه زیــارت مشــهد مقــدس رفت(همدانــی،
،1373ج.)1375 :2
ســادات مشــهد و مرقــد امــام رضــا gمــورد توجــه خــاص وی قــرار داشــتند .بــر اثر شــورشهای
مخالفــان غــازان و وقایعــی کــه در خراســان در دورۀ وی اتفــاق افتــاد مشــهد هــدف غــارت قــرار
 .1در ســال  644قمــری پــس از انتخــاب گیــوک بــه امپراتــوری مغــول ،فاطمــه را بــه یارغــو کشــانیدند پــس از شــکنجه دادن
منافــذ او را دوختنــد در نمــدی پیچیــده و در آب انداختنــد اقــوام و وابســتگان وی را نیــز کشــتند(همدانی ،1373 ،ج802-3 :2؛
بناکتــی393 :1348 ،؛ جوینــی ،1385 ،ج.)1-200 :1
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گرفــت و چهــار ترنــج نقــره کــه بــر بــاالی ضریــح قــرار داشــت بــه ســرقت رفت(همــان.)1229 :
خواجــه رشــیدالدین در جریــان لشکرکشــی غــازان در ســال 690قمــری بــه خراســان از جماعــت
ســادات مشــهد طــوس یــاد میکنــد که بــر اثــر آن وقایع دچــار زحمــت بســیار شــده بودند(همان:
 .)1231ایــن رخدادهــا توجــه بیشــتر غــازان بــه مرقــد امــام رضــا gرا بــه همــراه داشــت ،چنانکه
در ســال 699قمــری مناطــق فرهادجــرد ،فرهــادان و مخالــف ســرای را بــر حــرم مطهــر وقــف
کرد(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج )869 :2کــه تــا دوران فعلــی هــم وقــف آســتان قــدس اســت.
عــاوه بــر ایــن ،توجــه خــاص غــازان بــه ســادات مشــهد ،سیاســت مذهبــی و گرایــش وی بــه
اســام و دوســتی و توجهــش بــه اهــل بیــت  bباعــث شــد تــا بــر ترویــج زیــارت مــزار خانــدان اهل
بیــت  bو ارســال نــذورات بــرای آنهــا تأکیــد کنــد .همچنیــن دســتور داد تــا ســادات را عزیــز و
محتــرم بدارنــد و صدقــات و ادرارات در «حــق ایشــان فرماینــد» .غــازان معتقــد بــود که ســادات هم
ماننــد اهــل تصــوف و فقهــا کــه دارای خانقــاه و اوقــاف بودند ،باید امتیازی مشــابه داشــته باشــند.
ً
ســاخت دارالســیادهها در همیــن راســتا صــورت گرفت(همدانــی ،1373 ،ج .)1358 :2طبیعتــا
ســادات مشــهد نیــز از ایــن توجهــات غــازان دور نماندنــد.
در زمــان غــازان ســید طاهــر از ســادات موســوی کــه همــواره نقابــت حــرم مطهــر امــام رضــاg
را بــه عهــده داشــتند بــه همــراه بــرادرش ســید عالءالدیــن و چندتــن از عموهایــش بــه ســمت
تبریــز مرکــز سیاســی ایلخانــان حرکــت کــرد؛ امــا عالءالدیــن در راه بــه قتــل رســید .ســید طاهــر از
غــازان خــان نشــان نقابــت مشــهد را دریافــت کــرد .در واقــع وی اولیــن کســی اســت کــه از میــان
ســادات و بــه ویــژه ســادات موســوی بــه نقابــت مشــهد مقــدس منصــوب میشــود .ایــن نقابــت
در میــان ســادات موســوی تــا اواخــر دوره تیمــوری تــداوم یافت(شوشــتری،1377 ،ج145-6 :1؛
کیاءگیالنــی1409 ،ق.)77 :
در عصــر ســطان محمــد خدابنــده الجایتــو(703-716ق) نیــز کــه بعــد از غــازان بــه حکومــت
ایلخانــی رســید همگرایــی بیــن نقابــت ســادات مشــهد و ایلخانــان تــداوم یافــت .در ایــن زمــان
از ســید بدرالدیــن یــاد میشــود کــه نقابــت ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــته اســت(فصیحی
خوافــی ،1386 ،ج )885 :2کــه بــه نظــر میرســد بدرالدیــن همــان ســید طاهــر باشــد .چراکــه
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ابنبطوطــه کــه در ســال 734قمــری بــه مشــهد آمــده ،از مالقــات خــود بــا «طاهــر محمــد شــاه»
نقیب ســادات شــهر مشــهد یــاد میکند(ابنبطوطــه ،1376 ،ج470 :1؛ ن.ک:ســیدی:1378 ،
 .)49اطــاق عنــوان شــاه بــه نقیب مشــهد از ســوی ایــن ســیاح ،گذشــته از آنکه میتواند نشــانگر
زعیــم بــودن وی در مشــهد عــاوه بــر سرپرســتی ســادات باشــد ،از ســوی دیگــر ایــن مســئله را
میتــوان ناشــی از تحــول جایــگاه نقیــب مشــهد از دوران حکومــت غــازان تــا پایــان ایلخانــی تلقــی
کــرد .در واقــع نقیــب مشــهد عــاوه بــر ادارۀ حــرم ،در اداره شــهر مشــهد نیــز بــه گونـهای مســتقل
عمــل میکنــد و والیــت ،اداره بســیاری از امــور شــهر مشــهد را بــه عهــده دارد .چنانچــه ســیفی
هــروی بــرای بدرالدیــن عــاوه بــر عناویــن مرتضــی اعظم ،ســلطان نقبــاء العــرب و العجــم از عنوان
«ولــی مشــهد» اســتفاده میکند(ســیفی هــروی.)566 :1383 ،
نقیــب بدرالدیــن در دورۀ الجایتــو نزدیکــی خاصــی بــا ســلطان پیــدا کــرد .در مالقاتــی کــه وی
در ســال 708قمــری بــا الجایتــو داشــت ،ســلطان او را تعظیــم و تکریــم بســیار کــرد .چنانکــه بــه
روایــت فصیحــی خوافــی کاســۀ آشــی را بــر دســت خــود نــگاه داشــت تــا ســید بدرالدیــن از آن آش
بخــورد (فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج .)1112 - 885 :2مالقــات و همنشــینی وی بــا الجایتــو
بــه همــراه دیگــر علمــای شــیعی از جملــه عالمــه حلــی ســبب تأثیرگــذاری بــر گرایــش الجایتــو
بــه تشــیع شــد(اقبال .)317 :1384 ،در واقــع ســادات و بدرالدیــن نقیــب مشــهد ســعی داشــتند
بــا اســتفاده از همگرایــی بــا ایلخانــان عــاوه بــر رونــق تشــیع ،جایــگاه و موقعیــت حــرم مقــدس
رضــوی را تحکیــم بخشــیده و بــا جلــب حمایــت سیاســی اســباب رونــق فرهنگــی رضــوی را در
جامعــه فراهــم کننــد.
همیــن مســئله باعــث شــد تــا مشــهد در دورۀ الجایتــو نیــز همچــون دورۀ غــازان مــورد توجــه
قرارگیــرد و اقدامــات عمرانــی در حــرم انجــام شود(ســجادی ،1374 ،ج .)341 :1در همین ارتباط
بعــد از آنکــه الجایتــو امیــر غیاثالدیــن فرزنــد خواجــه رشــیدالدین فضلاللــه را بــرای نظــارت و
ســاماندهی ظلمهــا و سوءاســتفادههای عامــان ایلخانــان بــه خراســان اعــزام کــرد .خواجــه در
نامـهای بــه او مینویســد «نفــوس ســاکنان طــوس را از مصایــد افتقــار و محبــس اضطــرار خــاص
بخشــی و مشــهد امــام معصــوم و مرقــد ســید مظلــوم علیــه [الســام] را در کنــف و رعایــت گیــری
و آتــش رعــب و خــوف در ربــوع خافیــان بیندازی»(همدانــی )133 :1358 ،در اینجــا گرچــه
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی جایگاه نقابت مشهد در عصر تیموری (چاهیان بروجنی و همکار)

93

اشــاره مســتقیم نشــده ولــی بــا توجــه بــه حضــور فــراوان ســادات در منطقــه طــوس و مشــهد
علیبنموســی الرضــا  gبــه نظــر میرســد خواجــه رشــیدالدین نیــز رســیدگی بــه ســادات را
مدنظــر داشــته اســت.
گرچــه از مناســبات نقیبــان و ســادات بــا ایلخانــان بــه ویــژه در دورۀ الجایتــو و ابوســعید اطالعات
چندانــی در دســت نیســت؛ ولــی در مجمــوع عــاوه بــر گســترش تشــیع ،حفــظ حیات سیاســی،
امنیــت و توســعه حــرم مطهــر و شــهر مشــهد میتوانــد از اولویتهــای ســادات و نقیــب بدرالدیــن
در آن مناســبات باشــد .در ســال 719قمــری و بعــد از درگذشــت الجایتــو ،بعــد از آنکــه یســور
جغتائــی در خراســان شــروع بــه غارتگــری کــرد .پیــش از آنکــه دســت بــه غارت مشــهد بزنــد نقیب
بدرالدیــن بــه اســتقبال وی رفــت و بــا تقدیــم پیشــکشهایی از حملــه وی بــه مشــهد ممانعــت
بــه عمــل آورد .بعــد از دور شــدن یســور از مشــهد (بــه ســمت جــام) ،محصــان وی کــه بــه قصــد
جم ـعآوری آذوقــه در مشــهد مانــده بودنــد توســط بدرالدیــن غافلگیــر و بــه قتــل رســیدند .امیــر
حســین کــه از ســوی ایلخانــان یســور را تعقیــب میکــرد بدرالدیــن را بــه خاطــر ایــن اقــدام بســیار
تحســین کرد(ســمرقندی ،1383 ،ج .)80-78 :1ایــن اقــدام نظامــی بدرالدیــن عــاوه بــر آنکــه
نشــانگر تســلط سیاســی نقبــا در مشــهد اســت(رضایی برجکــی )220 :1397 ،بــا ایــن حرکــت نه
تنهــا حیــات شــهر مشــهد را حفــظ کــرد؛ بلکــه اجــازه نــداد بــا بــردن ایــن حجــم آذوقــه 1بــه نوعــی
ســطح زندگــی ســادات ســاکن در مشــهد دچــار مضیقــه شــود .از ســوی دیگــر بیانگــر زمینههــای
همگرایــی میــان ایلخانــان و نقیبــان مشــهد اســت کــه در دورۀ تیمــوری وســعت بیشــتری یافــت و
منجــر بــه افزایــش اختیــارات نقیــب مشــهد میگردیــد از ســوی دیگــر اتخــاذ ایــن قبیــل اقدامــات
از ســوی نقیــب بدرالدیــن و ســادات مشــهد میتوانســت در زمینههــای رشــد و توســعه شــهر
مشــهد موثــر باشــد.

جایگاه مشهد در عصر تیموری
از زمانــی کــه فرمانــداران اولیــه مغــول در مشــهد امــام رضــا gحضــور یافتنــد ،خرابیهــای
 .1شامل  500رأس گوسفند 300 ،خروار آرد و  500خروار جو(سمرقندی ،1383 ،ج.)80-78 :1
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حاصــل از هجــوم مغــول در آنجــا مرمــت شــد .مرقــد و مشــهد امــام رضــا gکــه در ســناباد قــرار
داشــت آن طــور کــه حمداللــه مســتوفی در ســال 740قمــری نوشــته اســت تبدیــل بــه شــهر
شد(مســتوفی .)151 :1362 ،ابنبطوطــه نیــز کــه در نیمــۀ اول قــرن هشــتم هجــری(734ق)
و قبــل از شــکلگیری تیموریــان بــه مشــهد آمــده ،از مشــهد شــهرى بــزرگ و پــر جمعیــت ،بــا
میوههــا ،آبهــا و آســیابهاى فــراوان یــاد میکند(ابنبطوطــه ،1376 ،ج )470 :1کــه نشــان
دهنــدۀ تــداوم گســترش و ادارۀ شــهر مشــهد در نبــود قــدرت سیاســی فراگیــر در خراســان ،تحــت
تصــدی نقیبــان و ســادات اســت.
در عصــر تیمــوری نیز شــهر مشــهد بیشــتر مــورد توجــه واقع شــد .مشــهد و تــوس از مراکــزی بود
کــه حاکــم تیمــوری در آنجــا اســتقرار مییافت(ســیدی .)60 :1378 ،نزدیکــی مشــهد بــه هــرات
و ســمرقند کــه از کانونهــای سیاســی تیموریــان تلقــی میشــد ،میتوانــد از دیگــر دالیــل رشــد
ایــن شــهر در ایــن دوره باشــد .از اتفاقــات مهــم در دورۀ تیمــور ،یاغیگریهــای امیــر حــاج بیــک در
خراســان بــود؛ گرچــه ایــن یاغیگریهــا ســال 791قمــری ســرکوب شــد؛ امــا خســارت فراوانــی بــه
بــار آورد کــه در ایــن میــان شــهر تــوس نیــز از پیامدهــای آن دور نمانــد و عــدۀ زیادی کشــته شــدند.
ت مشــهد مــورد توجــه و دلجویــى قــرار گرفتند(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج:2
بعــد از ایــن قضیــه ســادا 
 )713امــا ایــن حادثــه باعــث شــد شــهر مشــهد در والیــت تــوس توســعه یابــد و مرکــز آن والیــت
گردد(ســیدی.)58 :1378 ،
شــهر مشــهد عــاوه بر جایــگاه ارتباطــی و زیارتی ،نزدیکــی با هــرات و کانون سیاســی تیموریان،
باعــث میشــد بــرای پادشــاهان و حاکمــان تیمــوری جاذبــۀ دیگــری همچــون شــکار و تفریــح نیــز
داشــت کــه وقتــی بــه منظــور شــکار بــه مرغــزار رادکان میرفتنــد در بــاغ ســفید مشــهد اقامــت
میکردند(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج1105 ،1103 :3و...؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج.)868 :4
عــاوه بــر ایــن از مشــهد و حــرم مطهــر امــام رضا gبــرای رفــع چالشهای سیاســی نیز اســتفاده
میشــد .در ســال 860قمــری بعــد از آنکــه میــرزا بابــر بــه مشــهد مقــدس آمــد و مدتی آنجــا اقامت
کــرد بیــن وی و ابوســعید آشــتی ایجــادگردیــد کــه ایــن خــود جایــگاه مشــهد و مرقد امــام رضاg
را در دورۀ تیموریــان نشــان میدهد(خواندمیــر ،1380 ،ج .)56 :4همــۀ ایــن عوامــل بــه رشــد
جایــگاه مشــهد در دورۀ تیمــوری کمــک کــرد .ســادات نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده میکردنــد و
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ســعی در جلــب پادشــاهان تیمــوری در حمایــت از مرقــد امــام رضــا gداشــتند.

مناسبات سادات و نقیبان مشهد و تیموریان
در عصــر تیموریــان دالیــل مختلفــی همچــون گســترش تشــیع و افزایــش مهاجــرت ســادات بــه
ســمت خراســان باعــث شــد تــا جایــگاه ســادات و نقیبــان متحــول شــود .سیاســت مذهبــی تیمور
نیــز اقتضــا میکــرد کــه ســادات را هــم ردیــف بــا علمــا ،مــورد تکریــم و احتــرام قــرار دهد (حســینی
تربتــی  194-6 ،176 ،164 :1342 ،و .)...فضــای تســامح مذهبــی در دوران جانشــینان تیمــور
و افزایــش گرایــش بــه تشــیع باعــث شــد تــا شــیعیان در جامعــه آزادانهتــر عمــل کننــد و جایــگاه
ســادات نیــز در جامعــه متعالیتــر گردد(منشــی43-4 :1356 ،و .)66بــه همیــن خاطــر نقیبــان
عــاوه بــر تــداوم وظایــف پیشــین همچــون حفاظــت از نســب ســادات و تشــخیص اصالت ســادات
واقعی(اســفزاری1012 ،ق )47 :از میــزان تأثیرگــذاری بیشــتری برخــوردار شــدند .ســادات در
دســتگاه سیاســی تیموریــان جایــگاه خاصــی یافتنــد و مناصبــی را در دســت گرفتنــد .در متــون
تاریخــی ایــن دوره ،عنــوان مرتضــی اعظــم و مرتضــی ممالــک االســام(همان )302 :بســیار
پرکاربــرد شــده اســت .بســیاری از مزارهــا و آرامگاههــای بــزرگان ،عرفــا و علویــان کــه در حیطــه
خراســان قــرار داشــت ،بعــد از آنکــه مــورد بازســازی و عمــران قــرار میگرفتنــد ،تولیــت آنهــا و
اوقافشــان در اختیــار ســادات و نقیبــان یــا همــان مرتضــی اعظمهــا قــرار میگرفت(نظامــی
باخــرزی .)141 :1357 ،در میــان عرفــا میتــوان بــه تولیــت موقوفــات ابواســمعیل خواجــه
عبداللــه انصاری(همــان )137 :مرقــد ابوالمناقــب ســلطان محمــد حنفیه(همــان )140 :اشــاره
کــرد .همچنیــن ادارۀ اوقــاف مرقــد ابوالحســن علیبنابیطالــب gدر بلــخ 1بــه قوامالدیــن
ابوالقاســم ســپرده شــد تــا شــرایط وقفیــات آنجا را بــه درســتی جــاری کند(همــان .)278 :مرتضی
اعظــم ســید ناصرالدیــن ابراهیــم نیــز کــه از بــزرگان ســادات هــرات بــود بــه تولیــت موقوفــات و
نــذورات امــام زادهای در قصبــۀ ســاوی از اعمــال خبیــص کرمــان منصــوب شــد(همان.)75 :
در ایــن میــان ،نقیبــان و ســادات مشــهد جایــگاه ویــژهای داشــتند و قرابــت و همگرایــی آنهــا
 .1اکنون به نام مزار شریف شناخته میشود .سلطان حسین بایقرا سعی در توسعه آن داشت.
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

96
بــا تیموریــان بیشــتر شــد؛ چــرا کــه در واقــع ســادات و نقبــای مشــهد حاکــم واقعــی شــهر
بودند(ســیدی .)60 :1378 ،از همیــن رو مناســبات ســادات مشــهد بــا تیموریــان قابــل توجــه
اســت .مناســباتی کــه از دورۀ شــاهرخ(807-850ق) شــکل اساســی بــه خــود گرفــت.
اهمیــت و جایــگاه زیارتــی شــهر مشــهد باعــث میشــد تــا شــاهرخ در حــد فاصــل ســالهای
 809تــا 842قمــری بــرای زیــارت بــه طــوس و مشــهد مقــدس حرکــت کند(فصیحــی خوافــی،
 ،1386ج1142 ،1102 ،1087 ،1060 ،1032 :3؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج200 :3؛ ج692 :4
و  .)798گذشــته از اهدافــی کــه ایــن ســفرهای زیارتــی بــه آن منظــور انجــام میشــد ،اهالی شــهر
مشــهد و ســاکنان در جــوار مرقــد مطهــر امــام رضــا gمــورد توجــه خــاص شــاهرخ تیمــوری قــرار
میگرفتنــد و بــه قــول حافــظ ابــرو «اهالــى آن دیــار را رعایــت و دلــدارى نموده»(حافــظ ابــرو،
 ،1380ج .)456-7 :3شــاهرخ نســبت بــه ســادات مشــهد در عیــن آنکــه سیاســت تســامح را در
پیــش میگرفــت و آنهــا را از «ســب شــیخین» نهــی میکرد(ســمرقندی ،1383 ،ج )479 :3امــا
همــواره آنهــا را مــورد توجــه خــاص خــود قــرار مـیداد.
جایــگاه ســادات مشــهد باعــث میشــد تــا شــاهرخ تیمــوری بعــد از انجــام مراســم زیــارت« ،در
احتــرام و توقیــر و اكــرام ســادات معظــم و اوالد مكــرم او هیــچ دقیقــه نامرعــى نگذاشــت»(همان:
 .)118بــه نظــر میرســد دیــدار بــا نقیبــان و ســادات بعــد از مراســم زیــارت امــری مرســوم و
رایــج گشــته بــود .بــه گونــهای کــه نقیبــان از نقــاط مختلــف بــه دیــدار وی میشــتافتند و
مشــهد محــل مالقــات و تعامــل دیگــر نقبــای خراســان بــا شــاهان تیمــوری قــرار میگرفــت.
چنانکــه در ســفر ســال 814قمــری مرتضــی اعظــم امیرســیدعزالدین حاکــم قومــس بــه طــوس
و مشــهد مقــدس رضــوی بــرای دیــدار بــا شــاهرخ تیمــوری آمــد و همــراه دیگــر ســادات مــورد
اســتقبال وی قرارگرفــت و پیشــکشهایی نیــز از جانــب شــاهرخ بــه وی اعطــا شــد .عــاوه بــر
ســیدعزالدین ،امیــر ســید علــى از شــهر ســارى و امیــر حســن كیــا از فیروزكــوه نیــز بــه اســتقبال
وی شــتافتند(فصیحی خوافــی ،1386 ،ج1060 :3؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)457 :3ایــن
مســئله عــاوه بــر آنکــه مشــارکت ســادات و نقیبــان را در ادارۀ جامعــه نشــان میدهــد ،از
ســوی دیگــر ،جایــگاه مرقــد امــام رضــا gرا نــزد تیموریــان ترســیم میکنــد کــه از ایــن مــکان
بــرای دیــدار بــا ســادات و نقیبــان و تــداوم و تعمــق همگرایــی موجــود بیــن آنهــا اســتفاده
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میکردند(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج.)456 :3
ایــن ســفرهای زیارتــی و مناســبات بــا نقیبان ،توســعۀ حــرم مطهر امــام رضا gو مشــهد مقدس
را در پــی داشــت .چنانچــه در مســافرت شــاهرخ تیمــوری (بــه مشــهد) در ســال 821قمــری عالوه
بــر آنکــه قندیلــی کــه بــا ســه هــزار مثقــال طــا ســاخته شــده بــود بــر قبــۀ حضــرت آویختنــد،
همچنیــن مســجد جامعــی کــه پیشــتر بــه خواســت همســرش گوهرشــادآغا در کنــار مرقــد امــام
رضــا gشــروع بــه ســاختن کــرده بودنــد ،عمــدۀ کار آن بــه پایــان رســید .دکانهــای وقفــی نیز به
عنــوان منبــع مالــی در کنــار آن ایجــاد شــد کــه در رشــد و توســعه و اســتقالل مالــی حــرم موثــر بود.
ً
ضمنــا شــاهرخ دســتور داد تــا باغــی ایجــاد شــود کــه هنــگام مســافرت بــه مشــهد مقــدس در آنجا
اقامــت کند(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج1087 :3؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)692-3 :4ایجــاد
ایــن بــاغ جایــگاه مشــهد را در بینــش و سیاســت مذهبــی تیموریــان نشــان میدهــد.
از نقیبــان برجســته و منتســب بــه ســادات موســوی در دورۀ شــاهرخ نظامالدیــن عبدالحــی بــن
طاهــر(م829.ق) اســت(فصیحی خوافــی ،1386 ،ج .)1112-3 :3جایــگاه وی باعــث شــد تــا
بعــد از وی ،بــرادرش امیــر ســلطان غیــاث الدیــن محمــد بــن طاهــر(م )832.بــه نقابــت برســد کــه
بقعــۀ موســوم بــه گنبــد خشــتی 1بــر روی مــزار وی ســاخته شــده اســت(جاللی149 :1392 ،؛
میــری و همــکاران .)160 :1380 ،جایــگاه نظامالدیــن عبدالحــی تــا آنجــا بــود کــه نــوهاش موالنــا
جاللالدیــن عبدالرحمــان ســالها بــه صــدارت میــرزا بایســنقر و میــرزا عالءالدولــه منصــوب
شــود(خواندمیر ،1380 ،ج .)326 :4عالءالدیــن بــن عبدالمطلــب(م836.ق) نیــز بعــد از آنهــا
نقابــت مشــهد را بــه عهــده داشــت (فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج .)1126 :3همچنیــن ســید
رضیالدیــن عبدالمطلــب(ت831ق) فرزنــد ســلطان علیاکبــر(ت807ق) در زمــرۀ نقبــای
مشــهد قــرار داشــت ه اســت(همان .)1116 ،1043 :نظامالدیــن عبدالحــی فرزنــد عبدالمطلــب
نیــز در دســتگاه حکومتی ابوســعید تیمــوری (873-861ق) حضور داشــت و در ســال 873قمری
در نبــرد بــا اوزون حســن آق قویونلــو بــه مأموریــت سیاســی نــزد ســلطان آق قویونلــو فرســتاده
 .1مــزار ســلطان محمــد معــروف بــه گنبــد خشــتی در فاصلــه  500متــری شــمال شــرقی حــرم مطهــر در کوچــه گنبــد خشــتی واقــع
در ابتــدای خیابــان طبرســی شــهر مشــهد مقــدس قــرار دارد .ایــن مــزار کــه بــه نامهــای ســلطان محمــد ،ســید محمــد و گاه شــاهزاده
محمــد خوانــده میشــود ،مدفــن امیــر ســلطان غیــاث الدیــن محمــد بــن طاهــر موســوی اســت(جاللی149 :1392 ،؛ میــری و
همــکاران.)151 :1380 ،
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شد(ســمرقندی ،1383 ،ج)989 :4کــه حاکــی از افزایــش همگرایــی نقیبــان و تیموریــان و رشــد
سیاســی آنهــا در دوران پادشــاهان تیمــوری اســت؛ تــا جایــی کــه در مأموریتهــای سیاســی نیــز
بــه کار گرفتــه میشــوند.
امــا نکتــه قابــل توجــه در ایــن زمــان ،ورود ســادات رضــوی بــه مشــهد اســت .تســامح و تســاهل
مذهبــی تیمــور و فرزنــدش شــاهرخ زمینهســاز مهاجــرت گــروه اول ســادات رضــوی از قــم بــه
مشــهد شــد 1.ایــن گــروه ســادات خانــوادۀ شــمسالدین محمــد رضــوی بودند(الرضــوی:1352 ،
62؛ ســوهانیان حقیقــی و نقــدی.)15 :1397 ،
در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا(875-912ق) نیــز ســادات و نقبــا از جایگاهــی واالیــی برخوردار
بودنــد .چنانکــه در فرمــان نقابــت شــمس الدیــن محمــد آمــده« :همــواره دواعــی همــت بلنــد بــر
اعــزاز و احتــرام نقبــاء عظــام کــه نفــوس ملــک احتشــام ایشــان مجموعــۀ مــکارم اخــاق اســت» و
در ادامــه دربــارۀ ســادات آمــده« :و عنــان ارادت ارجمنــد بجانــب اعــاء شــان ســادات کــه ذوات
عالــی شــان فهرســت جریــده محاســن اعــراق اســت مصــروف داشته»(اســفزاری1012 ،ق.)45 :
در ایــن دوران بســیاری از ســادات از نقــاط مختلــف ایــران بــه شــهر هــرات کــه بــه عنــوان
دارالســلطنه یــاد میشــد و دیگــر شــهرهای خراســان نیــز همچــون نیشــابور ،ســبزوار ،بلــخ و ...
مهاجــرت میکردنــد ولــی بــه دلیــل جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی ،ســاداتی کــه در شــهر مشــهد
حضــور داشــتند یــا بــه آنجا مهاجــرت کــرده بودنــد از جایگاه خاصــی در میــان تیموریان برخــوردار
شــدند .چنانکــه خواندمیــر ســادات مشــهد و حرم مقــدس رضویــه را مقدم طبقه ســادات و اشــرف
آنهــا میداند«.مقــدم ایــن طبقــه عالىشــان و اشــرف ایــن طایفــه معالــى مــكان ســادات عظــام و
نقبــاء گــرام روضــه مقدســه رضویهانــد»( خواندمیــر ،1380 ،ج .)333 :4در دوره ســلطان حســین
بایقــرا همــکاری و همگرایــی نقیبــان مشــهد مقــدس و حاکمیــت سیاســی تیموریــان بــه اوج خــود
رســید .بــه ویــژه وزیــر وی امیــر علیشــیر نوایــی ،در تمامــی وقفیــات و خیــرات فرهنگــی خویــش
عــاوه بــر علمــا ،ســادات را مــورد نظــر و حمایــت خویــش قــرار میداد(همــان .)343 :چنانکــه
 .1نخســتین مهاجــرت ســادات رضــوی ســاکن قــم بــه خراســان در قــرن چهــارم هجــری رخ داد؛ امــا بــا یــک وقفــه طوالنــی روبـهرو شــد
و در دورۀ حکومــت شــاهرخ تیمــوری از ســرگرفته شــد .تعــدادی از آنهــا از نســل احمــد بــن ابوالحســن موســی نقیــب بــن ابــی عبداللــه
نقیــب بودنــد(ن.ک :رضایــی برجکــی.)232 :1397 ،
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نقیبــان در دورانــی کــه تیموریــان دچــار چالــش سیاســی میشــدند بــا دادن مشــورت ســعی در
حفــظ حیــات سیاســی تیموریــان داشــتند(همان )241:کــه پیامدهــای ایــن همگرایــی میتوانــد
توســعه حــرم مطهــر و اقدامــات امیــر علیشــیر در آنجــا باشــد.
شــرایط ایجــاد شــده در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا ،زمینــه را بــرای تــداوم مهاجــرت بــه
مشــهد فراهــم میکــرد .گــروه دوم ســادات رضــوی کــه شــامل خانــوادۀ رضیالدیــن محمــد
بــن علــی میشــدند در ایــن زمــان وارد مشــهد شــدند(کمونه حســینی ،1388 ،ج.)29 :2
ســادات رضــوی نیــز بــه تدریــج همچــون ســادات موســوی در نهــاد نقابــت بــه کار گرفتــه
شــدند .ســادات رضــوی و موســوی بــا همــکاری و مشــارکت یکدیگــر ســعی در حفــظ آســتان
مقــدس و توســعه آن داشــتند .امیــر نظامالدیــن عبدالحــى(م905.ق) کــه پیشــتر اشــاره
شــد و بــرادرش امیــر عالءالملــك از ســادات موســوی(ابنطقطقی1418 ،ق )180 :و امیــر
غیاثالدیــن عزیز(فرزنــد شــمسالدین محمــد رضــوی) از ســادات رضــوی منصــب نقابــت
مشــهد را در دســت داشــتند(نقدی .)507 :1393 ،ایــن جایــگاه ویــژۀ آنهــا باعــث میشــد تا
اقــدام بــر تعمیــر و توســعۀ قبــۀ مطهــر امــام رضــا gکننــد .چنانچــه خواندمیــر دربــارۀ آنهــا
ب واجــب الترحیــب از ســایر نقبــاء ســادات موســوى و رضــوى
مینویســد« :ایــن ســه نقیــ 
باجتمــاع اســباب ســعادت صــورى و معنــوى امتیــاز تمــام داشــتند و همــواره همــم عالیــه
بــر ترویــج و تعمیــر آن مــزار قــدس آثــار و ضیافــت صــادر و وارد میگماشــتند»(خواندمیر،
 ،1380ج333 :4؛جاللــی ،1386 ،ج )112 :3جایــگاه ایــن ســه نقیــب ،دودمــان و نســب و
برتــری آنهــا نســبت بــه ســایر بــزرگان ســادات باعــث شــد تــا در ذهــن هیــچ کــدام از ســادات
مشــارکت بــا نقابــت شــکل نگیرد(خواندمیــر ،1380 ،ج .)333 :4در میــان ایــن ســه نقیــب
در عصــر ســلطان حســین بایقــرا بــه نظــر میرســد ســید غیاثالدیــن چهــرهای شــناخته
شــدهتر و برجســتهتر بــوده ،کــه بعــد از وی نقابــت بــه فرزنــد بزرگتــرش امیــرزاده محمــد
رســید(همان614 :؛ امیــر علیشــیر نوایــی ،1363 ،ج.)470 :1
در دوران بعــد از ســلطان حســین بایقــرا نیــز مشــهد همچنــان مــورد توجــه خــاص تیموریــان قرار
ً
داشــت .از نــکات قابــل توجــه ضعــف تدریجــی تیموریــان اســت .طبیعتــا در ایــن دوران ســادات
رضــوی کــه نقابــت مشــهد و حــرم مطهــر را در دســت داشــتند گرچــه در منابــع بــه مناســبات
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ســادات بــا تیموریــان اشــاره نشــده اســت ،ولــی آنهــا بــه تکاپوهــای خــود تــداوم میدادنــد.
ضعــف تدریجــی تیموریــان حمــات ازبــکان را بــه خراســان و مشــهد مقدس در پی داشــت .ســنی
بــودن ازبــکان میتوانســت مشــهد و حــرم مطهــر را بــا خطــر مواجــه ســازد و حتــی آســیبهایی را
بــرای شــهر مشــهد بــه بــار آورد و هــدف غــارت قــرار گرفت(خواندمیــر ،1380 ،ج.)389 :4
در محــرم ســال 915قمــری محمدخــان شــیبانی ازبــک و ســپاهش از مــرو بــه ســمت مشــهد
میآمدنــد .ســادات مشــهد بــه همــراه اشــراف و بــزرگان آن شــهر در دره کالت بــه اســتقبال وی
شــتافتند .محمدخــان ازبــک از آنهــا درخواســت کــرد تا زمینــۀ حضور موکب پادشــاه را در مشــهد
ّ
التحیــه
فراهــم کننــد« .در دامــن عقبــه كالت نقبــا و أشــراف مشــهد مقــدس رضــوى علــى ســاكنه
و الرضــوان عـ ّـز اســتقبال یافتــه بالتثــام قوایــم ســریر خالفــت مشـ ّـرف شــدند و بوظایــف ســام و
پیشــكش چنانچــه شایســته قــدر آن أشــراف عظــام و ســادات كــرام باشــد اقــدام نمودنــد .لطــف
اكابــر نــواز حضــرت اعلــى خاقانــى مراســم اعظــام و اجــال و قیام بلــوازم احســان و افضال نســبت
بــا آن اكابــر صاحــب كمــال بظهــور رســانید و از آن منــزل دســتور یافتــه جهــة تهیــه اســباب نــزول
موكــب همایــون بجانــب مشــهد معــاودت نمودند»(خنجــی )328 :1384 ،اقدام به موقع ســادات
ً
کــه غیــاث الدیــن عزیــز هــم احتمــاال در میــان آنها حضــور داشــته باعث حفــظ مشــهد و ممانعت
از حــوادث احتمالــی گردیــد .نظامالدیــن علیشــاه کــه از نســل ســادات موســوی بــود چنانکــه از
ً
ســنگ قبــر وی موســوم بــه قبــر ســبز 1بــر میآیــد در همیــن ســال و احتمــاال در جنــگ بــا ازبــکان
کشــته شــده باشــد(جاللی .)162 :1392 ،بــه همیــن منظــور ســادات راه مماشــات بــا ازبــکان را
ناگزیــر دیدند.
بــا ایــن حــال آخریــن گــزارش از غیاثالدیــن در ســال 932قمری اســت و بعــد از آن از سرنوشــت
وی اطالعــی در دســت نیســت (ن.ک :نقــدی .)507 :1393 ،در ایــن ســال عبیداللــه خــان
ازبــك کــه مشــهد را تصــرف کــرده بــود ،طــى حكمــى امــاک چنــد تــن از ســادات از امــاک
الدیــن را از پرداخــت مالیــات معــاف کــرد .در ایــن حكــم از او بــا عنــوان غیاث ّ
جملــه غیاث ّ
الدیــن
ابوصالــح یادشــده اســت(الرضوی64 :1352 ،؛ امیرعلیشــیر نوایــی .)96 :1363 ،ایــن اقــدام
 .1این مقبره در قبرستان قتلگاه در شمال حرم مطهر رضوی قرار دارد که سالها با عنوان حرم مطهر رضوی زیارتگاه عموم بود.
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عبیداللــه خــان گرچــه ســبب احیــای نقابــت مشــهد مقــدس نگردیــد و اختیــار شــهر مشــهد در
دســت صفویــان قــرار گرفــت ،بــا ایــن حــال نشــان دهنــدۀ جایــگاه پیشــینه نهــاد نقابــت در شــهر
مشــهد اســت .ایــن دوران همزمــان بــا شــکلگیری دولــت شــیعی صفــوی در ایــران بــود .در ســال
916قمــری در دوران شــاه اســماعیل اول(حــک907-30:ق) و ورود وی بــه خراســان بــرای جنگ
بــا ازبــکان ،پایــان عصــر نقابــت ســادات در مشــهد اســت .تولیــت مشــهد بــه خواجــه عتیــق علــی
منشــی ســپرده شــد (انزابینــژاد39 :1388 ،؛ ن.ک :ســیدی .)391 :1393 ،در دوران شــاه
طهماســب صفــوی اول صفوی(حــک930-984 :ق) نیــز کــه حــرم مــورد توجــه بشــتری قــرار
گرفــت ،تولیــت حــرم بــه وزیــران و برخــی عالمــان واگــذار میگردیــد کــه بــه منزلــۀ پایــان نقابــت
ســادات رضــوی و بــه ویژه موســوی در مشــهد اســت(ن.ک :ســوهانیان حقیقــی و نقــدی:1397 ،
20؛ ســجادی .)349 :1374 ،بــا این حال بعضی مشــاغل در آســتان قــدس در دورۀ صفوی مانند
تولیــت ،نظــارت و سرکشــیکی حــرم در دســت ســادات رضــوی باقــی مانــد کــه نشــانگر جایــگاه
ســادات و نقیبــان مشــهد اســت کــه باعــث شــد صفویــان همچنــان بــه آنهــا اتــکا کننــد(ن.ک:
حسـنآبادی .)215-129 :1387 ،از ســوی دیگــر ایــن مســئله را میتــوان از پیامدهــای جایــگاه
و عملکــرد نقابــت و ســادات در عصــر تیمــوری دانســت کــه باعــث شــده در دورۀ صفــوی نیــز بهرغم
حــذف نهــاد نقابــت ،ســادات رضــوی همچنــان در ادارۀ حــرم امــام رضــا gبــه کار گرفتــه شــوند.

نقیبان و مناصب اداری مشهد
نقیبــان و مرتضــی اعظمهــا در دوره تیمــوری مناصــب مختلفــی را بــه عهــده داشــتند و تیموریان
را در ادارۀ جامعــه یــاری میکردنــد .همــان طــور کــه پیشــتر آمــد از نقیــب مشــهد بــه عنــوان ولــی
مشــهد یــاد میشد(ســیفی هــروی )566 :1383 ،کــه در عمــل ادارۀ مشــهد را از جملــه در امــور
دینــی در دســت داشــت« .در تمشــیت امــور دینــی و رواج و رونــق اوامــر شــریعت نبــوی و تعمیــر و
ترویــج مــدارس و مســاجد و تزییــن و تنظیــف خوانــق و معابــد و ســایر بقــاع خیــر و ابــواب بــر مجد و
مجتهــد بوده»(اســفزاری1012 ،ق )48 :تمامــی اهالــی و ســاکنان بایــد وی را والــی و حاکــم خــود
میدانســتند و اوامــر و احــکام او را همچــون دســتوری تلقــی میکردند(همــان.)49 :
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دیگــر ســادات و نقیبــان نیــز بــه تدریــج اختیــارات فراوانــی را بــه عهــده گرفتنــد .از جملــه منصب
قضــاوت والیــت طــوس و نوقــان کــه در اختیــار آنــان قــرار داشــت تــا پیــش از شــکلگیری نقابــت
مشــهد و گســترش ایــن شــهر ،امــور مربــوط بــه قضــاوت نوقــان 1تحــت لــوای قاضــی طــوس قــرار
ً
داشــت .قاضــی والیــت طــوس نیــز عمدتــا چنــدان پیونــدی بــا ســادات و نقبــا نداشــت(جوینی،
 .)32،65 :1384رشــد جایــگاه ســادات و شــهر مشــهد و تــوان فقهــی آنهــا باعث شــد تــا قضاوت
مشــهد در اختیــار ســادات قــرار بگیــرد .امیــر محمــد فرزنــد امیــر تاجالدیــن علــى كــه در زمــرۀ
نقیبــان برجســتۀ مشــهد بــه شــمار میآمــد و بــه محاســن آداب و مــكارم اخــاق موصــوف بــود
ایــن منصــب را در اختیــار داشــت (خواندمیــر ،1380 ،ج .)614 :4ســید افضــل فرزنــد ســید
نظامالدیــن ســلطانعلى الموســوى(م921.ق) نیــز یکــی دیگــر از ســادات مشــهد اســت کــه در
زمــان ســلطان حســین بایقــرا «مدتــی همــت بــر پرســش یرغــو میگماشــت»(خواندمیر،1380 ،
ج.)353 :4
منصــب شیخاالســامی یکــی دیگــر از مناصبــی اســت کــه در دســت ســادات و نقبــا قــرار
داشــت(ن.ک :یوســفاهل ،1358 ،ج .)305 :2از جملــه میتــوان از ســید غیاثالدیــن
افضلبنسیدحســن یــاد کــرد کــه بــه دلیــل تــوان علمــی و فقه ـیاش منصــب شــیخ االســامی
مشــهد در اختیــار وی قــرار داشــت(خواندمیر ،1385 ،ج .)5941 :11تــوان علمــی «وی را از
اكثــر ســادات مشــهد مقدســه ممتــاز و مســتثنى مینمــود» و ســالهاى فــراوان در والیــت مشــهد
و طــوس بــه امــور شــیخ االســامی و حــل و فصــل قضایــای شــرعی میپرداخــت( خواندمیــر،
 ،1380ج.)334 :4
نهــاد حســبه و احتســابیه نیــز منصــب دیگــری اســت کــه بــه دلیــل ارتبــاط و نظــارت بــر امــور
شــرعی الزم بــود تــا در اختیــار افــراد آگاه بــه امــور شــرعی قــرار بگیــرد .بــه دلیــل آشــنایی بــه امــور
ً
شــرعی در دورۀ تیمــوری ایــن منصــب نیــز عمدتــا در اختیار ســادات و نقیبان مشــهد قرار داشــت.
از جملــه امیــر عبدالجلیــل (بــرادر امیــر ابراهیــم مشــهدی) یکــی دیگــر از ســادات و علمــای
شــناخته زمــان شــده مشــهد اســت کــه در زمــان ســلطان حســین بایقــرا و محمدخــان شــیبانى
 .1روستای سناباد که مدفن امام رضا gدر آنجا قرار دارد از توابع نوقان بوده است.
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چنــد ســال بــه امــر احتســاب اشــتغال داشــت(همان .)352:امیــر مهنــا یکــی دیگــر از محتســبان
شــهر مشــهد اســت کــه بــرادرش امیــر نظامالدیــن عبدالقــادر قاضــی و ســید نســاب شــهر مشــهد
بــوده اســت(کیاءگیالنی1409 ،ق.)144 :
بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد منصب موذنــی حــرم مطهــر چنــدان در اختیار نقبــا قرار نداشــته
اســت .ســلطان حســین بایقــرا در فرمانــی منصــب موذنــی در حــرم را بــه نــام ضیاءالدیــن مقــری
کــه مــدت  50ســال در اختیــار پــدرش ســعدالدین مســعود قــرار داشــته صــادر میکند(نظامــی
باخــرزی )80-77 :1357 ،تــا بعــد از فــوت پــدرش در اختیــار وی باقــی بمانــد.

نقش علمی نقیبان و سادات مشهد
بعــد از درگذشــت تیمــور توســط جانشــینان وی دوران جدیــدی از ایجــاد مراکــز علمــی ماننــد
مــدارس و کتابخانههــا شــکل گرفــت .وجــود مرکزیت سیاســی تیموریــان در خراســان و ماوراءالنهر
و توجــه آنهــا بــه مراکــز فرهنگــی باعث شــد تــا مــدارس در شــهرهای مختلف خراســان گســترش
بیابنــد .ســاطین ،خواتیــن و گروههــای دیگــر هــم چــون وزیــران ،بــزرگان و توانگــران بــا
انگیزههــای مختلــف همچــون مشــروعیت طلبــی و یــا اعتقــادات مذهبــی و عالیــق شــخصی در
ایــن امــر مشــارکت مییافتند(الهیــاری و همــکاران .)22 :1394 ،عــاوه بــر مدارس امیر علیشــیر
نوایــی ،مدارســی همچــون گوهرشــاد بیگــم ،بیگمیــه ،اخالصیــه ،بدیعیــه و ...در هــرات ،الغ بیگ
در ســمرقند ،مدرســه غیاثیــه خرگــرد در خــواف و مدارســی نیــز در شــهر یــزد ایجــاد شــدند(ن.ک:
اوکیــن53-7 :1386 ،؛ ســلطانزاده192 ،189 :1364 ،؛ .)214 ،211
همزمــان بــا گســترش تشــیع و رشــد جایــگاه مقابــر ائمــه و امامــزادگان ،فعالیتهــای علمــی
ســادات نیــز در جــوار آنهــا گســترش مییافــت .از جملــه بــه دســتور ســلطان حســین بایقــرا،
موالنــا خواجــه ناصرالدیــن ضیاءالملــک الجامــی ترمــذی بــرای تصــدی و تدریــس در جــوار مــزار
علیبنابیطالــب در شــهر بلــخ منصــوب گردید(نظامــی باخــرزی )130-1 :1357 ،کــه نشــانۀ
اهمیــت و جایــگاه مــزار ائمــه و امامــزادگان اســت کــه بــه تدریــج عــاوه بــر جایــگاه زیارتــی بــرای
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ً
ترویــج علــوم نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد .طبیعتــا رشــد همــه جانبــۀ حــرم مطهــر امــام
رضــا gتنهــا منــوط بــه بنــای آن نبــود بلکــه نقبــای مشــهد در زوایــای علمــی و فرهنگــی نیــز
زمینــه توســعه حــرم را فراهــم آوردنــد .ابنبطوطــه کــه در اواخــر عصــر ایلخانــی بــه ایــران ســفر
کــرده از وجــود مدرس ـهای در کنــار قبــر امــام رضــا gخبــر میدهد(ابنبطوطــه ،1376 ،ج:1
 .)470گرچــه دربــارۀ مدرســه و نحــوۀ ادارۀ آن و دروس تدریــس شــده در آنجــا اطالعاتی در دســت
نیســت ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن وظیفــه بــه عهــدۀ نقیبــان بــوده کــه بــا اســتفاده از تــوان علمــی
خویــش ایــن امــور را بــر عــاوه بــر عهــده داشــتهاند(میبدی.)235 :1376 ،
در دورۀ تیمــوری بــا گســترش بیشــتر تشــیع و سیاســت تســامح تیموریــان ،تدریــس در مجــاورت
مرقــد امــام رضــا gاز پشــتوانه بیشــتری برخــوردار شــد .مدارســی همچــون «باالســر»« ،دو در»
و «پریــزاد» در ایــن دوران در مجــاورت حــرم ایجــاد شــدند کــه هــر ســه دارای موقوفــات بودنــد.
در مدرســۀ باالســر  20نفــر و مدرســۀ پریــزاد  20تــا  30نفــر تحصیــل میکردند(اعتمادالســلطنه،
1302ق ،ج28 :2؛ خراســانی667 :1388 ،؛ ســلطانزاده .)205 :1364 ،در مطالعات معماری
عصــر تیمــوری ســه مدرســه مزبــور بــه همــراه مدرســه غیاثیــه خرگــرد در میــان مــدارس عصــر
تیمــوری بــه دلیــل تزیینــات و هنــر بــه کار گرفتــه شــده جایــگاه خاصــی نســبت بــه ســایر مــدارس
عصــر تیمــوری دارند(ن.ک:خزایــی .)59 :1388 ،مدرســه «دو در» توســط امیــر غیــاث الدیــن
یوســف خواجــه بهــادر در ســال 843قمــری احــداث گردیــد .مدرســه «پریــزاد» نیــز توســط پریــزاد
خاتــون ندیمــه گوهرشــاد در زاویــۀ جنــوب غربــی حــرم مطهــر و در مقابــل مدرســه دو در ســاخته
شــد (ن.ک :الهیــاری و همــکاران24 :1394 ،؛ خزایــی.)65-63 :1388 ،
تدریــس در ایــن مــدارس و ادارۀ آنهــا حضــور عالمانــی توانمنــد را اقتضــا میکــرد .ترویــج
مــدارس و گســترش علــوم نیــز در اختیــار نقابــت قــرار داشت(اســفزاری1012 ،ق .)48 :در دورۀ
ســلطان حســین بایقــرا در چارچــوب منشــوری ،مجــوز ســیدافضلالدین محمد موســوی از نقبای
برجســته بــا لقــب «مرتضــی اعظــم اعلــم» بــرای تدریــس در مدرســۀ آســتان قــدس رضــوی صــادر
ً
میشــود کــه احتمــاال یکــی از ایــن مــدارس مزبــور بــوده اســت .ســلطان حســین در ایــن فرمــان
تمامــی نقبــا ،قضــات ،علمــای مشــهور ســاکن در والیــت تــوس و مشــهد مقــدس را مــورد خطــاب
قــرار میدهــد و آگاه میکنــد کــه وی بــرای «ترویــج امــور آن قبــه بهشــت آییــن» و تدریــس علــم
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شــریف حدیــث بــه کار گرفتــه شــود و طــاب نیــز از طریــق تعالیــم وی بایســتی شــریعت خــود را
تقویــت نماینــد .نکتــه قابــل توجــه دیگــر در ایــن فرمــان اتــکای ســلطان حســین بایقــرا بــه تــوان
فقهــی وی اســت چــرا کــه در فرمــان آورده تمامــی اســناد و فتواهــای شــرعی مربــوط بــه آن منطقه
بایــد بــه تاییــد وی برســد و تــا زمانــی کــه بــه تأییــد وی نرســد قضــات والیــت طــوس نبایســتی
بــر طبــق آنهــا عمــل کنند(نظامــی باخــرزی .)131-3 :1357 ،مدرســه امیــر ســیدی مدرســه
دیگــری واقــع در مشــهد و ســاخته شــده در زمــان شــاهرخ میرزاســت .محمــود واصفــی نیــز از ایــن
مدرســه و اقامــت امیــر محمــد ولــی بیــک در آن یــاد میکنــد کــه اطالعاتــی دربــارۀآن در دســت
نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه تعصــب واصفــی در مذهــب تســنن و اقامــت وی در آن مدرســه بــه نظــر
میرســد ایــن مدرســه از دســترس نقبــای مشــهد بیــرون بــوده یــا آنکــه فعالیــت چندانــی در آنجــا
نداشــتهاند(واصفی223 :1349 ،؛ خواندمیــر ،1380 ،ج217 :4؛ ن.ک :ســلطانزاده:1364 ،
.)209
ســادات رضــوی کــه در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا بــه تدریــح در حــال مهاجــرت بــه مشــهد
بودنــد عــاوه بــر ادارۀ حــرم و شــهر مشــهد در تدریــس و فعالیتهــای علمــی نیــز بیــن آنهــا و
ســادات موســوی مشــارکت وجــود داشــت .از جملــه رضیالدیــن محمــد بــن علــی کــه پیشــتر
بــه وی اشــاره شــد ،بعــد از مهاجــرت در زمــان ســلطان حســین بایقــرا از قــم بــه مشــهد ،بــرای
تدریــس و ترویــج علــوم در مشــهد بــه کار گرفتــه شــد .پســرش میــرزا محســن رضــوی(م931.ق)
نیــز کــه در زمــرۀ نقبــای طــوس و مشــهد بــه شــمار میرفــت ،فعالیتهــای علمــی پــدرش را در
مشــهد ادامــه داد .وی بــا کمــک ابیجمهــور احســایی مناظراتــی را در شــهر مشــهد بــر پــا کــرد.
همچنیــن در ســال 878قمــری از ســوی میــرزا محســن اجــازۀ نقــل حدیــث بــرای وی صــادر شــد.
میــرزا محســن شــرحی نیــز بــر کتــاب زادالمســافر نوشــت(کمونه حســینی ،1388 ،ج29 :2؛
شوشــتری ،1377 ،ج518 :1؛ رضــوی )41-4 :1352 ،کــه نشــانگر توانایــی علمــی و اشــراف
وی بــر علــم فلســفه اســت تــا جایــی کــه باعــث شــد بــرای تدریــس در مدرســۀ مشــهد بــه کار گرفته
شــود .گرچــه میــرزا محســن بــر اثــر هــرج و مــرج اواخــر دورۀ تیمــوری مجبــور بــه بازگشــت بــه قــم
شــد؛ امــا فعالیتهــای علمــی ســادات رضــوی در مشــهد مقــدس تــا اواخــر دورۀ صفــوی ادامــه
یافــت(ن.ک :حســنآبادی.)32 :1387 ،
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فعالیتهــای علمــی ســادات مشــهد محــدود بــه آن شــهر نبــود و در مراکــز علمــی ســایر شــهرها
نیــز بــه کار گرفتــه میشــدند .امیــر صدرالدیــن ابراهیــم مشــهدى(م919.ق) یکــی از علمــای
بــزرگ و ســادات اهــل علــم مشــهد اســت .وی و دو پســرش در زمــان ســلطان حســین بایقــرا در
مــدارس هــرات تدریــس میکردند(خواندمیــر ،1380 ،ج .)352 :4همــان طــور کــه از اســمش
پیداســت اهــل مشــهد بــوده و انتســاب پســوند مشــهدی بــه ایشــان نشــانی رونــق و بزرگــی شــهر
اســت کــه پســوند مشــهدی بــرای وی بــه کار بــرده شــده اســت .عــاوه بــر وی ،موالنــا ســلطان
علــى مشــهدى(م919.ق) بــه خاطــر مهارتــش در کتابــت ،به نســخ و تعلیق نوشــتههای مدرســین
و علمــای مــدارس هــرات میپرداخــت و بــه درخواســت ســلطان حســین بایقــرا و امیرعلیشــیر بــه
كتابــت «نســخ شــریفه» میپرداخت(همــان.)351-2 :

نقیبان و توسعه حرم
تــا قبــل از دورۀ ایلخانــی و شــکلگیری نقابــت مشــهد اقدامــات چندانــی در جهــت توســعه حرم
انجــام نگرفــت(ن.ک :بســطامی )71-63 :1393 ،امــا در دورۀ مــورد بررســی مــا ،حــرم عــاوه بــر
شــهر مشــهد رو بــه توســعه نهــاد .کالویخــو از مســجدی بــزرگ و تابوتــی از طــا و نقــره یــاد میکند
کــه امــام رضــا gدر آن مدفــون اســت(کالویخو .)192 :1374 ،اقدامــات عمرانــی تیموریــان
در حــرم عــاوه بــر مــدارس مذکــور ،شــامل دارالحفــاظ ،دارالســیاده ،مســجد گوهرشــاد ،مســجد
شــاه ،صحــن عتیــق و ...است(اعتمادالســلطنه1302 ،ق ،ج96 :2و229؛ خراســانی:1388 ،
 .)661 ،657در دورۀ امیر علیشــیرنوایی از گلدســته زمان غزنویان الگو گرفته شــد و ســر در ایجاد
گردیــد .صحــن عتیــق (صحــن انقــاب فعلــی) نیــز توســط وی ایجاد گشــت حــدود صحــن عتیق
از یــک طــرف آن نزدیــک پنجــره فــوالد شــرق و ضلع شــمالی نزدیــک ســقاخانه و ضلع غربــی تا در
بــازار آن نزدیــک پنجــره فــوالد شــرق و ضلــع شــمالی آن نزدیــک ســقاخانه و ضلع غربــی تــا در بازار
ســابق و ضلــع جنوبــی درب حــرم منتهــی میشــد(عطاردی ،1371 ،ج .)270 :1ایــوان طــا
توســط وی در همــان حــرم ایجــاد شــد و آبراهــی از چشــمهای در تــوس تــا اطــراف حــرم رســانده
شــد .دارالحفــاظ نیــز از دیگــر بناهــای وی در حــرم اســت(اوکین.)535 :1386 ،
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گرچــه در ایجــاد ایــن بناهــا نقــش نقیبــان و ســادات مشــخص نیســت ولــی در بیــن بناهــا ایجــاد
دارالســیاده قابــل توجــه اســت .دارالســیاده بناهایــی بــود کــه از در دورۀ ایلخانــی بــرای حمایــت از
ســادات و اقامــت آنهــا تحــت شــرایط وقفنامــه ایجــاد میشــدند(همدانی ،1373 ،ج)1358 :2
امــا ایجــاد ایــن نهــاد در عصــر تیمــوری و توســط گوهرشــاد نشــان دهنــده جایــگاه ســادات در نــزد
تیموریــان اســت بــه ویــژه ســاداتی کــه بــرای انجــام زیــارت بــه مشــهد مســافرت میکردنــد.
عــاوه بــر ایــن ،جایــگاه حــرم و مرقــد مطهــر امــام رضــا gباعــث میشــد تــا ســیر نــذورات
همچــون انــواع زینتهــا ،تجمــات ،فرشهــای قیمتــی ،شــمعدانهای زریــن و ســیمین از
ســمت گروههــای مختلــف روانــه حــرمشــود و در بقعــه جمــع شــود بــه حــدی کــه قابــل مقایســه
بــا نــذورات و هدایــای دیگــر بقعههــا نبــوده اســت .در ایــن میــان نقیبــان نیــز وظیفــۀ جمـعآوری
ً
و طبیعتــا اســتفاده از آنهــا در جهــت توســعه و ادارۀ حــرم را بــه عهــده داشــتند .ایــن نــذورات بــه
قــدری فــراوان بــوده و رونــدی رو بــه افزایــش داشــته که اســفزاری در روضــات الجنات مدعی اســت
خطــر احتمــال ســوء اســتفاده و دســتبرد بــه آنهــا از ســوی نقبــا و ســادات وجــود دارد(اســفزاری،
1 ،1338ج.)183 :
از بناهــای ســادات موســوی در حــرم ،مســجد باالســر اســت کــه در قســمت بــاالی ســر حضــرت
قــرار داشــته و در زمــان ایلخانــان ایجــاد شــده اســت .بــا توجــه بــه محــراب باقــی مانــده بــه تاریــخ
712قمــری ،احتمــال دارد کــه ایــن مســجد بــا اهتمــام ســید بدرالدیــن در زمــان نقابــت مشــهد
ســاخته شــده باشــد(میری و همــکاران .)158 :1380 ،بــه نظــر میرســد ایــن مســجد در اوایــل
ســدۀ نهــم نیــاز بــه مرمــت شــده اســت .نقیــب عبدالحــی(م829.ق) نیــز اقــدام بــه مرمــت آن
کــرده اســت .از آثــار باقــی مانــده ایــن مرمــت دری 1متعلــق بــه دورۀ تیمــوری اســت .ایــن در کــه
تاریــخ ســاخت آن بــه اوایــل قــرن نهــم بــر میگــردد بــا توجــه بــه کتیبــه موجــود بــه ســفارش نقیــب
ســید نظامالدیــن عبدالحی(م829.ق)(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج )1112 :3بــرای مســجد
باالســر ســاخته شــده اســت .در قــاب کتیبــۀ پیشــانی 2ایــن در آمــده اســت« :هــذه امــر بتجدیــد
 .1این در از چوب شمشاد به ابعاد 345×179سانتیمترساخته شده است.
 .2در ابعــاد 145×14ســانتیمتر و در کتیبــۀ دوم در دو قــاب بــه ابعــاد  41×17ســانتیمتر بــه خــط ثلــث بــر زمینـهای مشــبک و مزیــن
بــه نقــوش اســلیمی بــه ایــن مضمــون اســت« :جهانــت بــه کام و فلــک یــار بــاد جهــان آفرینــت نگهــدار باد»(کفیلــی.)11 :1378 ،
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العمــاره للمســجد الشــریف المرتضــی االعظــم االعلــم الســلطان النقباءفــی العالم امیــر عبدالحی
ابــن امیــر طاهــر الموســوی»(کفیلی.)11-10 :1378 ،
ایــن در منبــت کاری شــده و مشــبک شــده بــا گرههــای چینــی تــا ســال  1376قابــل اســتفاده
بــود کــه در نهایــت بــه مــوزه مرکــزی حــرم در کنــار دیگــر درههــای قدیمــی حــرم بــه نمایــش
گذاشــته شــد .کاربــرد طوالنــی ایــن در بــه مــدت چنــد قــرن میتوانــد حاکــی از تدبیــر نقیــب در
نــوع و کیفیــت ســفارش باشــد؛ چــرا کــه ایــن اثــر بــا توجــه بــه آســیب زیــادی کــه در گذر ســالهای
متمــادی دیــده هنــوز یــک اثــر هنــری بینظیــر بــه شــمار میآید(همــان .)10-9 :از کتیبههــای
ایــن در برداشــت میشــود کــه ایــن در هــم زمــان بــا تجدیــد و تعمیــر بنــای مســجد باالســر 1در
محــدودۀ حــرم مطهــر حضــرت رضــا gســاخته شــده و طــی ســالهای متمــادی بــا تغییــر و
تحوالتــی کــه در معمــاری مجموعــه حــرم علیبنموســی الرضــا gصــورت گرفتــه جــا بــه جــا
شــده اســت(همان.)14 :

نقیبان و اوقاف و خیرات مشهد
از قــرن هشــتم و دورۀ ایلخانــی بــه بعــد همزمــان بــا رونــد رو بــه رشــد شــهر مشــهد ،حــرم مطهــر
رضــوی نیــز توســعه مییافــت .نقیبــان بــرای توســعۀ حــرم نیازمنــد منابــع مالــی بودنــد .یکــی از
ایــن منابــع مالــی میتوانســت وقفیــات باشــند؛ گرچــه بیشــتر وقفیــات حــرم از زمــان صفویــه بــه
بعــد انجــام گرفتــه است(ســجادی ،1374 ،ج348 :1؛ ن.ک:عطــاردی ،1371 ،ج )553 :1امــا
در دورۀ تیمــوری نیــز نســبت بــه دوران پیشــین ،جریــان بیشــتری از وقفیــات و خیــرات نیــز بــه
ســوی شــهر مشــهد و حــرم مطهــر ســرازیر گردیــد .چنانکــه اولیــن نمونــۀ وقــف متعلــق بــه دورۀ
تیمــور اســت کــه ناحیــۀ کتــه بســت (کنه بیســت فعلــی) و محــال شــهر طوس وقــف آســتان قدس
شــدهاند(تربتی حســینی.)358 :1342 ،
از چالشهــای جامعــه و واقفیــن در تاریــخ میانــه ایــران ادارۀ وقفیــات و حفاظــت از آنهــا بــوده
 .1مسجد باالسر در سمت مغرب حرم مطهر ،اولین ساخت و سازهای جانبی بارگاه مطهر است(کفیلی.)16-14 :1378 ،
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تــا از تعدیهــای احتمالــی دور بمانــد .در ایــن میــان در بســیاری از مــوارد نقیبــان و ســادات بــه
پشــتوانه تــوان علمــی و فقهــی خویــش در ادارۀ موقوفــات مراکــز مقــدس و مذهبــی مشــارکت
مینمودنــد یــا بــر عهــده میگرفتنــد .از جملــه در فرمانــی از ســوی ســلطان حســین بایقــرا
تولیــت مــزار امامــزاده عبداللــه کهــن دژ هــرات بــه نــام ســید عالءالدیــن علــی و ســید عمیالدیــن
عمادالملــک از ســادات موســوی واگــذار شــده اســت و منصــب شــیخی آن مــزار مقــدس آثــار و
تولیــت موقوفــات و «تحقیــق و ترتیــب مصالــح و ادوات آن بقعــه خیــر» در اختیــار ســادات قــرار
گرفته اســت(نظامی باخرزی .)144-5 :1357 ،ســلطان بایقرا در منشــوری از ســاکنان خراســان
عمومــا و اهالــی مشــهد خصوصــا درخواســت کــرد تــا محتســبان انجــام امــور شــرعی را بــه داروغــه
والیــت مرتضــی اعظــم شــیخ حســین بســپارند؛ همچنیــن کســی را کــه خــاف شــرط وقــف در
خانقاههــا ،مــدارس و ســایر بقــاع خیــر عمــل نمــوده ،اخــراج کننــد و اوقــاف را بــه متولــی شــرعی
ســپارند .ســلطان وی را متصــدی ایــن شــغل خطیــر میدانســت و میخواســت تــا شــرایط تعظیــم
و توفیــر او را بــه جــای آورنــد و محتســبان ،نوکــران ،ایلچیــان و ...بــا وی همــکاری کننــد و از انجــام
اقداماتــش ممانعــت نکنند(همــان.)106-7 :
ً
طبیعتــا نقیبــان و ســادات عــاوه بــر نقشــی کــه در ادارۀ حــرم مطهر امام رضا gو شــهر مشــهد
داشــتند ،بــه نظــر میرســد در ادارۀ وقفیــات حــرم مطهــر امــام رضــا gنیــز مشــارکت داشــتهاند.
بــرای بررســی نقــش نقیبــان در ادارۀ وقفیــات بایــد محتــوای وقفنامههــا بررســی و بــازکاوی
محتوایــی شــود .متاســفانه قدیمیتریــن وقفنامــه موجــود ،وقفنامــه گوهرشــاد 1متعلــق بــه
ســال 829قمــری اســت کــه عمــدۀ مصــارف ایــن وقفیــات بــه مســجد گوهرشــاد اختصــاص داده
شــده اســت .اصــل ایــن وقفنامــه در دســترس نیســت؛ ولــی هــر چنــد ســال یکبــار بــاز نویســی
شــده است(اعتمادالســلطنه1302 ،ق153 :؛ انزابینــژاد.)11 :1388 ،
بــر اســاس متــن اولیــه وقفنامــه موالنــا حمیــد علــوی مشــهدی الرضــوی بــه عنــوان متولــی
اوقــاف مذکــور تعییــن و مشــخص شــده اســت .بــه گونـهای کــه بعــد از وی در میــان اوالدش تولیت
 .1ایــن موقوفــات شــامل  61دربنــد دکان معمــور متصــل بــه مســجد گوهرشــاد ،و دکانهــای دیگــر در دیگــر محلــه هــای شــهر،
گوســفند و گاومیشهــای فــراوان ،تمامــی مــزارع ســعدآباد ،و ســرده و بلــوک مشــهد ،و بخشــی از چنــد مزرعــه دیگــر ،از جملــه مزرعــه
قوزغــان بلــوک تبــادکان ،مزرعــه فیانــی بلــوک شــاندیز ،مزرعــه مرغانــان بلــوک تبــادکان ،و برخــی مــزارع و قنــوات در بلــوک جــام وقــف
بــر مســجد گوهرشــاد شــده اســت(انزابینژاد.)12-11 :1388 ،
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تــداوم یابد(انزابینــژاد .)23 :1388 ،متولــی بــه خاطــر شــرایط وقفنامــه اختیــارات تــام دارد؛
چــرا کــه واقــف در وقفنامــه خــود تمــام مناصــب سیاســی را از دخالــت در امــور تولیــت باز مـیدارد
و تمامــی عــزل و نصبهــا بــه عهــده متولــی اســت(همان .)24 :بازنویســی ایــن وقفنامــه نیــز بــه
عهــدۀ ســادات متولــی بــوده و در ســالهای مختلــف ،بــه مراتــب بازنویســی و توســط ســادات مهــر
و امضــا شــده اســت(1همان .)31-26 :ایــن شــرایط وقفنامــه در واقــع باعــث ارتقــای جایــگاه
نقیبــان و ســادات در مشــهد میگردیــد .براســاس دیگــر شــرایط ایــن وقفنامــه چنانچــه نســل
انــاث و ذکــور متولــی مقطــوع میگردیــد یکــی از «صلحــاء ســادات عظــام مشــهد مقــدس رضوی»
بایــد متولــی میگردید(اعتمادالســلطنه1302 ،ق )155 :کــه ایــن خــود بــه معنــای تــداوم تولیــت
موقوفــات در میــان ســادات اســت.
حقــوق و مقــرری ســادات متولــی نیــز از طریــق همیــن موقوفــات تعییــن میگردیــد برابــر بــا
یــک دهــم (عشــر) درآمــد موقوفــات بــه عنــوان حــق التولیه بــه متولــی تعلــق داشــت(همان.)23 :
گذشــته از آنکــه دربــارۀ نحــوۀ مصــرف مبلــغ حــق التولیــه اطالعــی در دســت نیســت ولــی حجــم
ً
ایــن مبلــغ میتوانســت در ارتقــای ســطح زندگــی ســادات در مشــهد و متعاقبــا افزایــش جایــگاه
ً
آنهــا در مشــهد ،ادارۀ حــرم مطهــر و نهایتــا ترویــج تشــیع و توســعه حــرم موثــر واقــع شــود .جالــب
آنکــه عشــر(یک دهــم) دیگــر از عوایــد موقوفات بــه کارکنــان ،عامالن ،ضابطــان و معمار بقعــه امام
رضــا gتعلــق داشــت تــا حقــوق و مواجــب آنهــا از ایــن طریــق تأمیــن گردد(همــان .)23-4 :بــا
توجــه بــه آنکــه اغلــب کارکنــان حــرم مطهــر از ســادات رضــوی و موســوی بودند ،ایــن امــر میتواند
نوعــی حمایــت از ســادات مقیــم مشــهد تلقــی شــود تــا به واســطه عوایــد اوقــاف و خدماتشــان به
حــرم مطهــر رضــوی ســطح زندگیشــان بهبــود یابــد.
بنــد گلســتان که بر روی رودخانه گلســتان بــرای ذخیره آب ایجــاد شــده(لمبتون)388 :1362 ،
موقوفــه دیگــری اســت کــه تیموریــان وقف آســتان قدس و مســجد گوهرشــاد شــده اســت(مولوی،
 .)41-38 :1343ایــن موقوفــه نیــز در دســت ســادات بــوده و همیــن مســئله باعــث میشــود تــا
ســطان ابوســعید میــرزا تیمــوری کــه قصــد بســتن آن بــه منظــور ســیراب کــردن مــزارع را داشــت،
 .1ساداتی همچون محمد رضوی ،عبدالمومن موسوی متولی ،فتحالله بن مبارکشاه الموسوی ،عبدهالراجی سید محمد الرضوی و...
این وقفنامه را امضا کرده یا بر آن گواهی میدادهاند.
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در فرمانــی ســادات و دیگــر گروههــای ســاکن مشــهد را در جریــان قــرار دهــد تــا ایــن راســتا بــا وی
همکاری کنند(عبدالحســین نوایــی.)313 :2536 ،
عــاوه بــر گوهرشــاد در بیــن دیگــر امــرا و بــزرگان تیمــوری همچــون امیــر شــاه ملــك
بهــادر(م855.ق) عــاوه بــر مشــهد در قلمــرو تیموریــان بقــاع خیــر شــامل مــدارس ،خانقاههــا،
رباطهــا ایجــاد و دیههــا و مســتغالت مرغــوب بــر آن وقــف مینمود(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج:4
 .)898میــرزا ســلطان ابوســعید تیمــوری نیــز بعــد از آنکه مســجد جمعۀ مشــهد مقدس را ســاخت
امــاک و مســتغالتی را بــر آن بقــاع وقــف کرد(خواندمیــر ،1380 ،ج .)68 :4بــه دلیــل فقــدان
وقفنامههــای بــرای ایــن موقوفــات دربــارۀ نحــوۀ اداره و و تولیــت جایــگاه ســادات در ادارۀ آنهــا
اطالعاتــی موجــودت نیســت ولــی بــا توجــه بــه جایــگاه نقیبان در شــهر مشــهد بــه احتمال فــراوان
تولیــت و ادارۀ آنهــا توســط ســادات و نقیبــان انجــام میگرفتــه اســت.

سادات و گشترش آیین زیارت امام رضاg
برخــاف آنچــه تصــور میشــود کــه زیــارت مشــهد مقــدس از دورۀ صفویــه گســترش یافتــه
اســت ،ایــن مهــم پیشــینۀ دیریــن دارد .در عصــر تیمــوری زیــارت مشــهد مقــدس ترویــج بیشــتری
یافــت .عــاوه بــر منطقــۀ خراســان از اقصــی نقــاط جهــان اســام نســبت بــه امــام رضــا gارادت
میورزیدنــد چنانکــه اســفزاری مینویســد« :طوایــف اوالد آدم از اقاصــى بــاد عالــم روى ارادة
و نیــاز بــدان كعبــه ّ
عــز و نــاز دارند(».اســفزاری ،1338 ،ج )183 :1ایــن مســئله میتوانــد از
پیامدهــای مهاجــرت ســادات بــه منطقــۀ خراســان در عصــر تیمــوری و گســترش تشــیع باشــد.
نقیبــان کــه سرپرســتی حــرم مطهــر را بــه عهــده داشــتند عــاوه بــر گســترش تشــیع ،ســعی
میکردنــد بــا ایجــاد تدابیــر مختلــف و ایجــاد امکانــات رفاهــی زمینههــای تســهیل مســافرت
بــه مشــهد را بــرای زائــران فراهــم کننــد و همــان طــور کــه پیشــتر آمــد «ضیافــت صــادر و وارد
میگماشــتند»(خواندمیر ،1380 ،ج )333 :4و در نتیجــۀ فرهنــگ زیــارت مشــهد امــام رضــاg
ً
در الیههــای اجتماعــی تعمیــق بیشــتری یافــت .متعاقبــا زوار بیشــتری بــرای زیــارت امــام رضاg
روانــه میشــدند چنانکــه اســفزاری در جــای دیگــر مینویســد« :از طایفــان و عاكفان در آن آســتان
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كروبــى آشــیان ازدحامــى اســت كــه از شــرح مســتغنى است»(اســفزاری ،1338 ،ج.)183 :1
در ایــن دوران کــه از امــام رضــا gبــه عنــوان ســلطان خراســان یــاد میشــد ،کالویخــو در
ســفرنامهاش مشــهد را مهمتریــن شــهر زیارتــی خراســان میدانــد کــه ســاالنه گــروه بیشــماری
بــه زیــارت آنجــا میرونــد .هــر زائــری کــه بــه آنجــا میرفــت هنــگام بازگشــت مــورد اســتقبال قــرار
میگرفــت و لبــۀ قبــای وی بوســیده میشــد .مادامــی کــه کالویخــو در نقــاط مختلــف ایــران
مســافرت میکــرد بــا وجــود آنکــه مســلمان نبــود بــه خاطــر فیــض زیــارت مرقــد و بــارگاه امــام
رضــا ،gمــردم بــه اســتقبالش میآمدنــد و لبــۀ قبایــش را بوســه میزدند(کالویخــو:1374 ،
 .)192-3اســتقبال از یــک زائــر غیــر مســلمان قبــل از تاســیس دولــت شــیعی صفــوی و رســمی
شــدن مذهــب تشــیع ،نهادینــه شــدن فرهنــگ زیــارت امــام رضــا gرا در بیــن بخشهــای
مختلــف جامعــه نشــان میدهــد کــه در ایــن بــاره نیــز نقــش نقیبــان در گســترش فرهنــگ زیــارت
و فراهــم کــردن زمینههــای بــه جــای آوردن آداب زیــارت و تســهیل مراســم زیــارت را نبایــد نادیــده
گرفــت.
نقیبــان در دورۀ مــورد بررســی بــا شــیوههای مختلــف عــاوه بــر ادارۀ و گســترش شــهر مشــهد
و مرقــد مطهــر ،ســعی داشــتند تــا زمینههــای ترویــج و تســهیل زیــارت امــام رضــا gرا فراهــم
کننــد .آنهــا امکانــات رفاهــی الزم و شــرایط زیــارت زائــران را فراهم میکردنــد .موقوفــات و خیرات
ابنســبیل یکــی از منابعــی بــود کــه نقیبــان را در ایــن راســتا یــاری میکــرد .بــر اســاس یکــی
از شــرایط وقفنامــه گوهرشــاد کــه تولیــت موقوفــات را بــه ســادات واگــذار نمــوده بــود .متولــی
اوقــاف مزبــور بایــد بخشــی از درآمدهــای اوقــاف را بــه زوار مرقــد امــام رضــا gو مســافرانی کــه بــه
ً
مشــهد میآمدنــد اختصــاص مـیداد و صــرف رفــاه آنهــا میکــرد .طبیعتــا متولــی اوقــاف دربــارۀ
چگونگــی اختصــاص ایــن عوایــد بــه مســافران تصمیــم گیــری میکرد(انزابینــژاد.)24 :1388 ،
ســادات نیــز از هیــچ گونــه خدمترســانی بــه زائــران دریــغ نمیکردنــد تــا جایــی کــه خانهشــان بــه
عنــوان محــل اقامــت زوار اســتفاده میشــد .ملک شــاه حســین از بازمانــدگان دودمان صفــاری در
ســفری کــه بــه مشــهد دارد بعــد از دیــدار بــا چنــد تــن از ســادات برجســته مشــهد ،مورد اســتقبال
آنهــا قــرار میگیــرد و در خانــۀ آنهــا اقامــت میگزیند(ملــک شــاه حســین.)514 :1383 ،
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نقیبــان کــه بــرای گســترش تشــیع ،ترویــج فرهنــگ رضــوی و زیــارت امــام رضــا gرا دنبــال
میکردنــد ،مادامــی کــه بــزرگان ،شــاهان و امــرا و اعیــان بــه مشــهد وارد میشــدند از آنهــا
اســتقبال میکردنــد .از جملــه ابنبطوطــه هنــگام ورود بــه مشــهد و زیــارت مــورد اســتقبال
طاهــر محمــد شــاه قــرار میگیرد(ابنبطوطــه ،1376 ،ج .)470 :1نقیبــان و ســادات بــا انجــام
ایــن اســتقبال و تکریــم زائــر بــه نوعــی ترویــج فرهنــگ رضــوی و اســباب آســایش زائــر را فراهــم
میکردنــد .غیاثالدیــن(707-729ق) حاکــم کــرت کــه در مســیر حرکــت خــود بــه زیــارت تربــت
مرقــد امــام رضــا gآمــد .مــورد اســتقبال بدرالدیــن قــرار گرفــت و «در حــق ملــک تربیــت و تکریم
بــه جــای آورد» و گفــت «ای ملــک نیــک رای ســتوده ذات عالــی صفــات ،خواطــر ســادات ایــن
بقعــۀ خیــر و قلــوب مجــاوران ایــن روضــۀ منــوره ملتفــت حــال توانــد و دعــا و ثنــاء صبــاح و مســاء
ً
ایشــان بدرقــۀ راه و مصاحبــت بامــداد و شــبانگاه تــو» غیاثالدیــن نیــز متقابــا ضمــن ابــراز ارادت
نســبت بــه خانــدان بدرالدیــن ،از وی درخواســت یاری کرد .ورای سیاســت و بینشــی کــه در حرکت
غیاثالدیــن وجــود داشــته اســت ،بدرالدیــن در جایگاه ولی و نقیب مشــهد شــرایط اســتقبال را در
هنــگام زیــارت برگــزار مینمــود تــا آییــن رضــوی و زیــارت امــام رضــا gبــا شــکوه بیشــتری برگــزار
شود(ســیفی هــروی.)566-7 :1383 ،
بــا توجــه بــه جایــگاه ارتباطــی مشــهد و طــوس در مســیر شــرق بــه غــرب ،شــاهان و امرا بســیاری
بــه قصــد مســافرت یــا زیــارت بــه مشــهد و مرقــد مطهــر میآمدنــد .از جملــه شــاهرخ تیمــوری
کــه پیشــتر اشــاره شــد بارهــا بــه قصــد زیــارت میآمــد و «شــرایط تعظیــم و تبجیــل و آنچــه از ایــن
قبیــل توانــد بــود ،بــه تقدیــم رســانیده از روح مطهــر آن ســبط نبــوت اســتمداد همــت نمــوده
اقتبــاس فیــض كرد»(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)200 :3طــواف یکــی از آدابــی بــود پادشــاهان در
برنامــه زیارتــی خویــش بــه جــای میآوردنــد .ســلطان حســین بایقــرا نیــز وقتــی بــه مشــهد مقدس
آمــد «آداب طــواف آن قبــه عــرش مطــاف بجــاى آورده نضــارت ریــاض دولــت را از بــارگاه واهــب
العطایــا مســألت كرده»(خواندمیــر ،1380 ،ج .)144 :4امیــر نظامالدیــن علیشــیر نوایــی نیــز كــه
«بطــواف روضــه مقدســه رضویـ ه رفتــه بــود بشــهر رســید و از اســتماع آن خبــر محنــت اثــر در بحــر
اضطــراب افتــاده ســیالب خــون از جویبــار دیــده روان گردانید»(همــان.)215 :
نقیبــان ،ســادات و خادمــان حــرم مطهــر امــام رضــا gدر موقــع زیارت پادشــاهان رســم خاصی
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

114
داشــتند و آن بیــرون آوردن علــم و شمشــیر امــام رضــا gاز خزایــن حــرم بود و به عنوان پیشــکش
عرضــه میکردنــد .وقتــی علــم و شمشــیر را پیــش محمدخــان شــیبانی ازبــک آوردنــد وی به رســم
رعایــت ادب ،رســومی را کــه همــواره مختــص پادشــاهان در گرفتــن علــم و شمشــیر بــود بــه جــای
مـیآورد .وی بــا وجــود پایبنــدی بــه مذهــب اهــل ســنت ،تمامــی شــرایط احتــرام و تعظیم نســبت
بــه اهــل بیــت را بــه جــای آورد .چنانکــه بــر همــگان محبــت و مــواالت وی نســبت بــه اهــل بیــت
مشــخص گردید(خنجــی .)346 :1384 ،ایــن حرکــت محمــد خــان شــیبانی را میتــوان یکــی
از پیامدهــای اقدامــات ســادات تلقــی کــرد کــه ســعی در گســترش تشــیع از طریــق برقــراری
مناســبات بــا پادشــاهان داشــتند و همــان طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد بــا اســتقبال ســادات از
محمدخــان شــیبانی از حملــۀ وی بــه مشــهد ممانعــت بــه عمــل آمــد.
دادن نــذورات یکــی از آیینــی بــود کــه در موقــع زیــارت امــام رضــا gانجــام میگرفــت .چنانکــه
پیشــتر آمــد پادشــاهان تیمــوری همچــون الغبیــک در ســفر خــود بــه مشــهد مقــدس ،عــاوه بــر
تکریمــی کــه نســبت بــه ســادات داشــتند شــرایط زیــارت را به جــا میآوردنــد بعــد از نمــاز ،نذرهای
خویــش را بــه جــای میآوردنــد« .نــذورات بمجــاوران آن عتبــه كعبــه مرتبــه رســانیده»(خواندمیر،
 ،1380ج )28 :4ســادات نیــز کــه همــواره مــورد تکریــم تیموریــان قــرار داشــتند یکــی از اهــداف
نــذورات آنهــا بودنــد .محمدخــان شــیبانی نیــز بــه تبعیــت از تیموریــان وقتــی وارد حــرم شــد
عــاوه بــر تمامــی نقیبــان ،ســادات ،اشــراف ،فقــرا و ضعفــا را بــا نــذورات و صدقــات مــورد نــوازش
قــرار داد(خنجــی .)346 :1384 ،میــرزا ابوالقاســم بابــر نیــز وقتــی بــه آنجا آمــده «و ســده آن عتبه
كعبــه مرتبــه را بــه صــات و نــذورات نــوازش كــرد و در بــاب انتظــام مهــام رعایــا و غوررســى ضعفــا و
فقــرا شــرایط ســعى و اهتمــام بجــاى آورد»(خواندمیــر ،1380 ،ج .)56 :4میــرزا یــادگار محمــد نیز
در ســال 874ق«مشــهد مقدســه را محــل نــزول همایــون ســاخت و لــوازم طــواف مرقــد عطرســا و
ن موســى الرضــا gعلیهمــا التحیــه و الدعــا بجــاى آورده خــدام و
روضــه جنتآســاء امــام علــى بـ 
ن آن ســده ســنیه را بصــات و انعامــات بنواخت»(همــان )139: .بــا توجــه بــه آنکــه اغلــب
مجــاورا 
خادمــان و مجــاوران از ســادات بودنــد اغلــب ایــن نــذورات در دســت ســادات قــرار میگرفــت.
ً
ایــن نــذورات میتوانســتند در اداره و توســعۀ حــرم رضــوی موثــر باشــند و متقابــا ســادات نیــز بــا
اســتفاده از جایــگاه خــود در میــان تیموریــان ســعی در گســترش فرهنــگ و آییــن زیارت داشــتند.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی جایگاه نقابت مشهد در عصر تیموری (چاهیان بروجنی و همکار)

115

مقابر حرم و مشهد مقدس
در عصــر تیموریــان گســترش بیشــتر تشــیع و ارادت به امام رضا gباعث شــد تا این رشــد شــهر
مشــهد نســبت بــه دوران قبــل شــدت بیشــتری یابــد و جمعیــت بیشــتری در اطــراف مرقــد مطهــر
متمرکــز شــود .بــه همیــن خاطــر بســیاری از متمــوالن و بــزرگان در اطــراف حــرم مشــاهد ،مقابــر
و مراقــد ساختند(اســفزاری ،1338 ،ج .)186 :1تــا درگذشــتگان خویــش را در آنجــا دفــن کننــد
یــا اینکــه بــرای محــل دفــن خویــش جایــی را در نظــر گرفتــه باشــند .جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی
عــاوه بــر آنکــه باعــث همگرایــی بیــن نقیبــان مشــهد و ســایر شــهرها میگردیــد از ســوی دیگــر
بــرای مدفــن ســادات دیگــر شــهرها مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .شــرف ّ
الدین ّ
محمــد فرزنــد
ّ
ت بنىمختــار ســبزوار كــه ســالها نقیــب النقبــای علویــان آن شــهر را
ناصرالدیــن احمــد از ســادا 
ّ
بــه عهــده داشــت در صفــه مســجد كبیــر بــه خــاك ســپرده شــد(کیاءگیالنی1409 ،ق126-7 :؛
جاللــی ،1386 ،ج .)239 :1موالنــا ســلطان علــی مشــهدی(م919.ق) کــه پیشــتر بــه مقــام
علمــی وی اشــاره شــد بعــد از درگذشــت در مشــهد در آن بقعــه متبركــه مدفــون گشــت(خواندمیر،
 ،1380ج .)351-2 :4تعــدادی دیگــر از ســادات و نقبــا نیــز احتمــاال در حــرم بــه خــاک ســپرده
شــدهاند کــه از آنهــا اطالعــی در دســت نیســت(ن.ک :جاللــی1386 ،؛ همــان.)1389 :
گســترش تشــیع و ارادت تیموریــان باعــثشــد کــه بســیاری از بــزرگان و پادشــاهان تیمــوری از
جملــه مــادر میــرزا خلیــل ســلطان تیمــوری امیــر شــاه ملــك بهــادر(م855.ق) و میــرزا ابوالقاســم
بابــر(م861.ق) در حــرم بــه خاک ســپرده شــوند(خواندمیر ،1380 ،ج587 :3؛ همــان ،ج57 :4؛
حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)898 :4در ایــن مســئله نیــز تأثیرپذیــری تیموریان از ارتباط متقابلشــان
بــا ســادات و نقبــای مشــهد را نبایــد نادیــده گرفــت.

نتیجه گیری
ســادات از دورۀ ایلخانــی بــه دلیــل آنکــه فضایــی بهتــری بــرای فعالیــت یافتنــد شــروع بــه ترویــج
مذهــب تشــیع کردنــد و نقابــت ســادات مشــهد کــه تــا پیــش این فقــط امــور ســادات و تولیــت حرم
را بــه عهــده داشــتند ،بــا ارتقــای جایــگاه نقیــب حــرم بــه نقابــت مشــهد باعــث شــدند تــا از دورۀ
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غــازان تــا زمــان شــکل گیــری دولــت صفــوی زعامــت شــهر مشــهد در اختیــار نقیــب شــهر قــرار
گیــرد .در عصــر تیمــوری بــا توجــه بــه شــرایط و تحوالتــی کــه در جامعــه شــکل گرفــت ،مذهــب
تشــیع جایــگاه عمیقتــری در جامعــه یافــت از دیگــر ســو حضــور تیموریــان در خراســان ،مهاجرت
ســادات را بــه خراســان و مشــهد بــه دنبــال داشــت .مهاجــرت ســادات و گســترش تشــیع باعــث
شــد تــا نقیبــان یــا همــان مرتضــی اعظمهــا از جایــگاه واالتــری در شــهرها برخــوردار شــوند و
تولیــت بســیاری از اماکــن مقــدس و تصــدی مناصــب مرتبــط بــا امــور شــرعی را در دســت گیرنــد.
از همیــن رو نــه تنهــا جایــگاه شــهر مشــهد در دورۀ تیمــوری بــه عنــوان شــهری مقــدس متعالیتــر
شــد بلکــه نقابــت مشــهد نیــز از ســوی تیموریــان بــا اقبــال بیشــتری روب ـهرو و مناســبات مابیــن
ســادات و نقیبــان و تیموریــان عمیقتــر شــد.
شــهر مشــهد رونــد رو بــه رشــدی را کــه از دورۀ ایلخانــی آغــاز کــرده بــود در دورۀ تیموری با شــدت
بیشــتری ادامــه داد .رشــد شــهر خــود نیــز اهمیــت نقیبــان شــهر مشــهد را بیشــتر میکــرد .بــه
ایــن ترتیــب جایــگاه نقیبــان شــهر مشــهد باعــث شــد تــا بــا اســتفاده از جایــگاه خــود ســعی در
جلــب کمــک سیاســی ،مالــی ،هدایــا و خیــرات تیموریــان برآینــد و از ایــن مناســبات بــرای ادارۀ و
گســترش حــرم اســتفاده کننــد .عــاوه بــر ایــن نقیبــان در حــرم مقــدس رضــوی بــه فعالیتهایــی
همچــون گســترش علــم در حــرم مطهــر و در مــدارس واقــع در دیگــر شــهرهای قلمــرو تیمــوری
میپرداختنــد و از دیگــر ســو زمینههــای گســترش و برگــزاری زیــارت امــام رضــا gرا فراهــم
میکردنــد .در نهایــت از ایــن طریــق در تکاپــوی گســترش فرهنــگ رضــوی و تعالیــم شــیعه در
جامعــه بودنــد .در مجمــوع نقیبــان و ســادات نقــش تأثیرگذاری در عرصــه فرهنگی و سیاســی و در
مناســبات بــا تیموریــان و بــا اســتفاده از جایــگاه خــود در جامعــه ایفــا کردنــد.
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ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح
کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیلگری رضایت
شغلی در حرم مطهر امام رضا g

مقاله پژوهشی

دریافت 1398/5/11 :پذیرش1398/8/12 :

حسین قره بیگلو ،1بهجت آبچر ،2رافعه فیضی ایلخچی

3

چکیده
کیفیــت خدمــات از مباحــث پــر اهمیــت مدیریــت بــوده کــه محققــان سالهاســت دربــارۀ آن بــه
ن رو ،در ایــن پژوهــش ،ارتبــاط بیــن
تحقیقــات و روشهــای جدیــد در ارائــه خدمــات میپردازنــد .از ای ـ 
هــوش اجتماعــی کارکنــان بــا ســطح کیفیــت خدمــات بــا توجــه بــه نقــش تعدیلگــری رضایــت شــغلی
ی شــده اســت .پژوهــش از حیــث هــدف کاربــردی و روش پژوهــش
در حــرم مطهــر امــام رضــا gبررس ـ 
نیــز توصیفــی پیمایشــی اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه کارکنــان شــاغل در حــوزۀ اماکــن
متبرکــه در ســهمــاه دوم ســال  1397تشــکیل دادهانــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 317نفــر ب ـه
صــورت تصادفــی طبقهبنــدی و بــهعنــوان نمونــۀ آمــاری بــرای پاســخگویی بــه پرســشنامه پژوهــش
انتخابشــدهاند .ابــزار جم ـعآوری دادههــا ،پرس ـشنامۀ اســتاندارد هــوش اجتماعــی ترومســو اســت و
بــرای کیفیــت خدمــات ،از پرس ـشنامه اســتاندارد ســروکوال ،همچنیــن در تجزیــهو تحلیــل دادههــا از
نرمافــزار  SPSS21و  LISRELاســتفاده شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن هــوش اجتماعــی،
پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،آگاهــی اجتماعــی و مهــارت اجتماعــی بــا ســطح کیفیــت خدمــات رابطــۀ
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نقــش تعدیلگــری مثبــت رضایــت شــغلی در رابطــۀ بیــن هوش
اجتماعــی کارکنــان و ســطح کیفیــت خدمــات تاییــد شــد.
کلیدواژههــا :هــوش اجتماعــی ،کیفیــت خدمــات ،پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،آگاهــی و مهارتهای
اجتماعی ،رضایت شــغلی.
 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد عجب شیرh.gharehbiglo@yahoo.com :
 .2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -مالی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد عجب شیر (نویسنده مسئول) :

b_abchar@yahoo.com

 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور واحد ایلخچیr_feizy89@yahoo.com :
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مقدمه
امــروزه افــراد در محیطــی زندگــی میكننــد كــه بــ ه ســوی مدیریــت مبتنــی بــر خدمــات
پیــش میرود(غیــور باغبانــی و همــکاران .)2:1397 ،بخــش خدمــات ،نقــش مهمــی را در
تعریــف راهبردهــای رقابتــی و شناســایی نظامهــا ،بــهمنظــور انجــام مدیریــت خدمــات ایفــا
میکند(ســلطانی و شــریف .)16 :1394 ،یكــی از راههــای ارائــه خدمــات باكیفیــت ،تمركــز بــر
افــراد و مهارتهــای میــان فــردی آ نهاســت(کارونا .)819 :2002،یکــی از مشــکالت اصلــی در
مطالعــۀ هــوش اجتماعــی ایــن واقعیــت اســت کــه پژوهشــگران ایــن ســازه را در طــول ســالها بــه
شــیوههای متفاوتــی تعریــف کردهانــد( بارنــز 1و اســترنبرگ۱۹۸۹،2؛ فــورد )۱۹۸۳،3برخــی از ایــن
تعاریــف بــر مؤلفههــای شــناختی یــا بــهعبــارتدیگــر بــر توانایــی درک و فهــم افــراد دیگــر تأکیــد
میکننــد( بارنــز و اســترنبرگ )۱۹۸۹،پژوهشــگرانی هــم بــر مؤلفههــای رفتــاری نظیــر توانایــی
تعامــل موفــق بــا افــراد دیگــر اشــاره دارنــد( فــورد و تیســاک .)۱۹۸۳،برخــی نیــز بــر بنیادهــای
روانســنجی تأکیــد میکننــد و هــوش اجتماعــی را در راســتای توانایــی عمــل کــردن خــوب در
آزمونهایــی کــه مهارتهــای اجتماعــی را اندازهگیــری میکنــد قــرار میدهنــد .دومیــن
مشــکل بــه جنبههــای مختلــف هــوش اجتماعــی مربــوط میشــود(گلمن .)۲۰۰۶،بهرغــم
ایــن واقعیــت کــه در تحقیقــات اولیــه ،هــوش اجتماعــی بــر مبنــای دو جنبــۀ شــناختی و رفتــاری
تحلیــل شــده بــود ،در تحقیقــات بعــدی بــر ایــن واقعیــت پــای میفشــارند کــه هــوش اجتماعــی
ســاختار چنــد بعــدی دارد .بــا اینحــال ،دربــارۀ جنبههــای مختلــف آن پیشــنهادهای متفاوتــی
ح شــده اســت .بــرای مثــال ،مارلــو )1986( 4در مــدل هــوش اجتماعــی خــود ســاختار
مطــر 
چهــار بعــدی را مطــرح میکنــد :الــف .عالقــه اجتماعــی ،ب .خودبســندگی اجتماعــی ،ج.
مهارتهــای همدلــی (توانایــی درک دیگــران بــهصــورت شــناختی و هیجانــی) ،د .مهارتهــای
عملکــرد اجتماعــی (رفتارهــای اجتماعــی قابــلمشــاهده) .کوزمیتزکــی و جــان )1993( 5بیــان
کردهانــد کــه هــوش اجتماعــی از هفــت مؤلفــه تشکیلشــده اســت :الــف .دیــدگاه خلــقو خــو
1. Barnes
2. Sternberg
3. Ford
4. Marlow
5. Kosmitzki & john
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و حالتهــای درونــی افــراد دیگــر ،ب .توانایــی کلــی بــرای کنــار آمــدن بــا افــراد دیگــر ،ج .دانــش
دربــارۀ قوانیــن اجتماعــی و زندگــی اجتماعــی ،د .بینش و حساســیت در موقعیتهــای اجتماعی
پیچیــده ،ر .اســتفاده از تکنیکهــای اجتماعــی بــرای نفــوذ در دیگــران ،ز .دیــدگاه گیــری ،س.
ســازگاری اجتماعــی .بوجورکویســت ،اســترمن و کاوکیانــن )2000(1نیــز بــر ایــن باورنــد کــه
هــوش اجتماعــی ســه مؤلفــه دارد :ادراکــی ،شــناختی تحلیلــی و رفتــاری .ســیلبرمن ()2000
هــوش اجتماعــی و صفــات فــردی کــه هــوش اجتماعــی را میســازند بــر مبنــای هشــت جنبــه
بررســی کــرده اســت :الــف .درک و فهــم دیگــران ،ب .بیــان احساســات و ایدههــای شــخصی ،ج.
بیــان نیازهــای خــود شــخص ،د .ارائــه و دریافــت بازخــورد بــه /از شــخص مــورد تمــاس ،ر .تحــت
تأثیــر قــرار دادن ،برانگیختــن و ترغیــب دیگــران ،ز .ارائــۀ راهحلهــای نوآورانــه بــه موقعیتهــای
پیچیــده ،س .کار کــردن بهصــورت مشــارکتی بهجــای انفــرادی کار کــردن ،عضــو خــوب تیــم
بــودن ،ش .اتخــاذ نگــرش مناســب در رویدادهایــی کــه بــه بنبســت میرســند(رضایی:1389،
 .)72توســعۀ مبانــی نظــری دربــارۀ شـ ّ
ـمولیت کارکنانــی کــه بهطــور مســتقیم در حــرم مطهــر امــام
رضــا gپذیــرای خیــل عظیــم زائــران داخلــی و خارجــی هســتند ،تبییــن رابطۀ هــوش اجتماعی
آنــان طــی ســنوات خدمتــی بــا ســطح کیفیــت خدمات بــه زائــران و بــروز رضایــت شــغلی در تعامل
بــا آنــان و همچنیــن در روابــط بیــن فــردی کارکنــان ،میتوانــد در ارتقــای ســطح کیفیــت خدمــات
ارائـ ه شــده بــه نحــو چشــمگیری اثرگــذار باشــد .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر در پــی پاســخگویی بــه
ایــن پرســش هاســت :آیــا میتــوان هــوش اجتماعــی را بــه عناویــن عاملــی مهــم و تأثیرگــذار در
زمین ـ ۀ رفتــار و فعالیتهــای ارزشهــای کارکنــان در نظــر گرفــت؟ بیــن ابعــاد هــوش اجتماعــی
و کیفیــت خدمــات کارکنــان چــه رابط ـهای برقــرار اســت؟ آیــا بیــن هــوش اجتماعــی و کیفیــت
خدمــات بــا نقــش تعدیلگــری رضایــت شــغلی در حــرم مطهــر امــام رضــا( ع) رابطــه وجــود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
هــوش اجتماعــی 2بــهگونـهای گســترده در تمامی عرصههــای اجتماعی خــود را نشــان میدهد
1. Bjorkqvisr & Oysterman & Kaukiainen
2. Social intelligence
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ولــی شــرایط ظاهــری اســتاندارد تسـتهای آزمایشــگاهی را جــواب نمیدهــد .ادوارد ثورندایــک

1

اســتاد روانشناســی دانشــگاه کلمبیــا در  1920طــی مقالـهای در مجلــه ماهانه هارپر نوشــت که:
کارایــی فــردی بــهانــدازه بــاور نکردنــی در موفقیــت شــخص در تمامــی زمینههــا بــهویــژه رهبــری
و مدیریــت مؤثــر اســت .در ســال  1950دیویــد کســلر روانشــناس نامــدار ابداعکننــده ضریــب
هوشــی هنــوز هــوش اجتماعــی را بـ ه عنوان هــوش عمومی بــا کاربــرد در موقعیتهــای اجتماعی
میشناســد .بــا گذشــت بیــش از  50ســال تحقیــق دربــارۀ هــوش اجتماعــی میتــوان گفــت کــه
ایــن موضــوع در کانــون توجــه روانشناســان و دیگــر محققــان این زمینه قــرار گرفته اســت(گلمن،
 .)126 :1389در مطالعــات آغازیــن مربــوط بــه هــوش و ابــداع و توســع ه آزمونهــای هوشبهــر،
روانشناســان بــر مهارتهــای شــناختی نظیــر حــل مســئله ،الگــوی شــناختی و حافظــه متمرکــز
نبودنــد .همچنانکــه ابزارهــای ســنجش هــوش پیشــرفت میکــرد ایــن موضــوع مشــخص شــد
کــه آزمونهــای هوشبهــر فقــط زیرمجموعــۀ محــدودی از تواناییهــای الزم بــرای ایجــاد یــک
ً
زندگــی کامــا موفــق را میســنجد .در ســال  1980روانشناســانی نظیــر هــاروارد گاردنــر بــهطــور
جــدی شــروع بــه نوشــتن دربــارۀ هــوش چندگانــه کردنــد .گاردنــر ادعــا کــرد بــه همــان انــدازه کــه
توانایــی شــناختی اندازهگیــری شــده در آزمونهــای اســتاندارد بهــره هوشــی در موفقیــت فراگیــر
زندگــی مهــم اســت ،هوشهــای درونفــردی (ارتباطــی) نیــز از اهمیــت برخوردارنــد(وال:1391،
 .)98شــخصیت یــك فــرد در زندگــی ،زاییــده اســتعدادهای عاطفــی نهفتــه اســت نــه ضریــب
ً
ً
هوشــی .آنچــه مســلما در مــورد رهبــران بــزرگ و موفــق ســازمانها میدانیــم ایــن اســت كــه لزومــا
آنهــا باهوشتریــن فــرد ســازمان از لحــاظ ضریــب هوشــی نیســتند ،بلكــه آنهــا شــعور عاطفــی
باالتــری نســبت بــه دیگــران دارنــد و بــه همیــن وســیله افــراد را بــه ســمتی كــه در نظــر دارنــد ســوق
میدهنــد  .بایــد گفــت رمــز نفــوذ آنهــا بــر افــراد همیــن نكتــه اســت .رهبــری و مدیریــت یــك
ســازمان بــرای انطبــاق بــا تغییــرات و ب ـ ه منظــور بقــا و رشــد در محیطهــای جدیــد ،ویژگیهــای
ً
خاصــی را میطلبــد كــه عمومــا مدیــران بــرای پاســخ بــه آنهــا بــا مشــكالت بســیاری مواجــه
میشــوند( ســیدجوادین و كیماســی .)96 :1393،یكــی از مهمتریــن خصیصههایــی كــه
میتوانــد بــه رهبــران و مدیــران در پاســخ بــه ایــن تغییــرات كمــك كنــد ،هــوش اجتماعــی اســت.
1. Thorndike

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات ( ...قره بیگلو و همکاران)

هــوش اجتماعــی از عوامــل مؤثــر در رضایــت افــراد بــه شــمار مـیرود .قــدر مســلم ایــن اســت كــه
موفقیــت ســازمانها و مدیــران همــواره مرهــون برخــی عوامــل كلیدی اســت و شناســایی و تقویت
چنیــن عواملــی كامیابــی هــر چــه بیشــتر ســازمانها را بــه دنبــال خواهــد داشــت .مدیــران در هــر
ســازمان بـ ه منظــور هماهنگــی و افزایــش كارایی كاركنان ســازمان و دســتیابی بــه اهــداف در رأس
ســازمان قــرار دارنــد .واضــح اســت كــه چگونگــی اداره ســازمانها و عملكــرد مدیــران ،ركــود یــا
پیشــرفت اجتماعــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت(رضایی و خلیــل زاده .)72 :1388،پژوهشهــا
نشــان دادهانــد کــه مهارتهــای اجتماعــی بهتــر ،روابــط درازمــدت پایاتــر و توانایــی بیشــتری
بــرای حــل تعارضــات دارنــد .گرچــه انســانها بــه دالیــل سرشــتی و ژنتیکــی در تنظیــم و ابــراز
هیجانــات متفــاوت هســتند ،یادگیــری از طریــق آمــوزش میتوانــد موجــب افزایــش تواناییهــا
و مهــارت افــراد در هــر ســطحی کــه هســتند شود(ســلطانی فــر .)83 :1386،هــوش عاطفــی یــا
هــوش اجتماعــی واژهای اســت عمومــی كــه عملكــرد مؤثــر را تداعــی میکنــد .هــوش عاطفــی
را میتــوان توانایــی درك و مهــار هیجانــات و احساســات خــود در جهــت كمــك بــه فعالیتهــای
فكــری ،تصمیمگیــری و ارتباطــی دانســت .بــر اســاس یافتههــای گلمــن ( )1988هــوش عاطفی
مجموعـهای از مهارتهــا و اســتعدادهای فــردی اســت كــه بــه توانایــی درك و فهــم چگونگــی بــروز
یــا كنتــرل هیجانــات و احساســات داللــت دارد .فــردی كــه از هــوش هیجانی بــاال برخوردار اســت،
در زمینههــای شناســایی ،درك و كنتــرل احساســات نیــز از اســتعداد و مهــارت الزم بهرهمنــد
اســت(نورایی و ســاعی .)161 :1389،بهــرهوری و کیفیــت از قدیــم ب ـ ه عنــوان مســائلی بــرای
ً
مدیــران عملیاتــی در نظــر گرفتــه میشــود؛ بنابرایــن شــرکتها بــر اصالحاتــی کــه لزومــا مــد نظــر
مشــتریان نبــود تکیــه میکردنــد؛ ولــی ادامــه تالشهــا بــرای شــناخت بهبــود کیفیــت بــه توجــه
بــه مشــتری و شناســایی کیفیــت متعــارف مشــتری منجــر میشــود .در مقایســه بــا کار در بخــش
تولیــدی ،تحقیــق در کیفیــت خدمــات همیشــه ب ه طور قوی توســط مشــتری هدایت شــده اســت.
البتــه ایــن مطلــب تــا انــدازهای نشــان میدهــد مشــتریان در سیســتم تحویــل خدمــات مشــارکت
بیشــتری دارنــد .میــزان کیفیــت خدمــات نشــان میدهــد کــه یــک خدمــت تــا چــه حــد انتظــارات
مشــتری را بــرآورده یــا فراتــر از انتظــارات مشــتری بــوده اســت .اگــر مشــتریان ببیننــد خدمــات از
آنچــه مــد نظرشــان بــوده بهتــر اســت ،خوشــحال خواهنــد شــد و اگــر پایینتــر از انتظــارات آنهــا
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باشــد عصبانــی میشــوند .مشــتریان دربــارۀ کیفیــت بــر اســاس ســطح رضایــت خــود از خدمــات
دریافتــی قضــاوت میکننــد(الوالک و رایــت.)1396،1

انواع هوش از دیدگاه مدیریت
 .1هوش فرهنگی
هــوش فرهنگــی نوعــی بدیــع از هــوش اســت كــه ارتبــاط بســیار زیــادی بــا محیطهــای كاری
متنــوع فرهنگــی دارد .پیترســون هــوش فرهنگــی را اســتعداد بهکارگیــری مهارتهــا و تواناییهــا
در محیطهــای مختلــف تعریــف میکنــد .پروفســور ســون انــگ از جملــه صاحبنظرانــی اســت
كــه حــول متغیرهایــی چــون متغیــر شــناختی فراشــناختی ،انگیزشــی و رفتــاری در چهــار بعــد
اســتراتژی ،دانــش ،انگیــزش و رفتــار هــوش فرهنگــی را بــرای تبییــن هــوش فرهنگــی پیشــنهاد
كرد(رحیــم نیــا و همــکاران.)۶۸ :۱۳۸۸ ،
 .2هوش سازمانی
هــوش ســازمانی توجــه ســازمان را بــه ســمت موضوعــات مرتبــط بــا اثربخشــی ســوق داده
و ســازمانها را در بهکارگیــری نیروهــای بالقــوه خودیــاری میدهــد .چــوی ( )1955هــوش
ســازمانی را یــك فراینــد یادگیــری كــه شــامل توســعه رفتــار انطباقــی بــا اســتفاده از درك و حافظــه
ســازمانی اســت ،تعریــف میکنــد .آلبــرت )2003( 2هــوش ســازمانی را قابلیــت ســازمان بــرای
تحــرك بخشــیدن بــهتمامــی تواناییهــای ذهنــی خــود و متمركــز كــردن ایــن تواناییهــا در جهــت
تحقــق رســالت ســازمان بیــان میکند(طبرســی و حاتمــی.)103 :1391،

1. Lovelock & Wright
2. Albrecht
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 .3هوش معنوی
مفهــوم هــوش معنــوی در ادبیــات آكادمیــك روانشناســی بــرای اولیــن بــار در ســال 1996
توســط اســتیونز و بعــد ســال  1999توســط امونــز مطــرح شــد .از منظــر نوبــل ( )2000هــوش
معنــوی یــک اســتعداد ذاتــی بشــری اســت .وی بــا تواناییهــای اصلــی امونز بــرای هــوش معنوی
موافــق اســت و دو مؤلفــه دیگــر نیــز بــه آنهــا اضافــه میکنــد:
 .1-1-3تشــخیص آگاهانــه ایــن موضــوع كــه واقعیــت فیزیكــی درون یــك واقعیــت بزرگتــر
و چندبعــدی كــه مــا هوشــیارانه و نــا هوشــیارانه بــا آن بهطــور لحظهبهلحظــه تعامــل داریــم
صورتبنــدی میشــود.
 .2-1-3پیگیــری آگاهانــه ســامت روانشــناختی ،نهتنهــا بــرای خودمــان بلكــه همچنیــن برای
جامعــه جهانی (بهرامــی.)1387،
 .4هوش هیجانی
همــۀ مــا بــا واژۀ بهــرۀ هوشــی آشــنا هســتیم؛ امــا تعــداد معــدودی از مدیــران امــروزی درکــی از
هــوش اجتماعــی دارنــد .هــوش هیجانــی در بردارنــدۀ ادراک و بصیــرت ،شــخصیت ،درســتی و
کمــال و انگیــزه اســت و نیــز شــامل مهارتهــای خــوب ارتباطــی نیــز هســت .بــه عبارتــی هــوش
هیجانــی توانایــی اســتفاده از اطالعــات مناســب بخــش عاطفــی مغــز و ایجــاد تــوازن میــان
اطالعــات ایــن بخــش بــا بخــش منطقــی و عقالیــی مغــز است(اســترت .)109 :1396،
 .5هوش اجتماعی
در اواخــر ســال  ،1960گیــل فــورد قابلیــت هوشــی جداگانــه را برشــمرد کــه از آن میــان 30
قابلیــت مربــوط بــه هــوش اجتماعــی بــود؛ ولــی وی نتوانســت بهرغــم تــاش زیــادی کــه مبــذول
داشــت پیشبینــی معنـیداری دربــارۀ عملکــرد افــراد در دنیــای اجتماعــی ارائــه دهــد .مدلهــای
جدیدتــر هــوش اجتماعــی از جملــه هــوش کاربــردی اســترنبرگ و هــوش بیــن فــردی گاردنــر
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شــهرت بیشــتری را بــه دســت آورد .هــوش اجتماعــی را میتــوان توانایــی درك و مهــار هیجانــات
و احساســات خــود در جهــت کمــک بــه فعالیتهــای فکــری ،تصمیمگیــری و ارتباطــی دانســت.
بــر اســاس یافتههــای گلمــن افــرادی کــه از هــوش اجتماعــی بــاال برخوردارنــد میداننــد کــه
چگونــه هیجانــات و احساســات خــود و دیگــران را کنتــرل و هدایــت کننــد .هــوش اجتماعــی
مجموعــهای از مهارتهــا و اســتعدادهای فــردی اســت کــه بــه توانایــی درك و فهــم چگونگــی
بــروز یــا کنتــرل هیجانــات و احساســات داللــت دارد ،فــردی کــه هــوش اجتماعــی باالیــی دارد
در زمینههــای شناســایی ،درك و کنتــرل احساســات نیــز از اســتعداد و مهــارت الزم بهرهمنــد
اســت .نظریهپــردازان تکاملــی معتقدنــد کــه هــوش اجتماعــی در حقیقــت ،مهــارت و اســتعداد
اولیــۀ مغــز انســان اســت کــه در قشــر مغــز بازتــاب اســت( آقــا احمــدی و همــکاران .)1389،لــذا،
مدیــران بســیار باهــوش و متخصــص كــه بــه علت نداشــتن ارتبــاط مؤثــر و مفید بــا زیردستانشــان
در شــرف بركنــاری هســتند یــا هنرمندانــی كــه بــه لحــاظ نداشــتن درك شــرایط اجتماعــی
فرهنگــی و برقــرار نکــردن ارتبــاط مناســب بــا مخاطبــان خــود بــه فكــر کنارهگیــری از جامع ـه
هنــری هســتند ،جنبــهای دیگــر از هــوش اجتماعــی مهارتهــای اجتماعــی اســت(نورایی و
ســاعی .)158 :1389،مهارتهــای اجتماعــی رفتارهــای انطباقــی فراگرفتــهشــده اســت كــه
فــرد را قــادر میســازد بــا افــراد دیگــر روابــط متقابــل داشــته باشــد ،واکنشهــای مثبــت بــروز دهــد
و از رفتارهایــی كــه پیامــد منفــی دارنــد اجتنــاب ورزد .مهارتهــای اجتماعــی شــامل مهــارت در
تشــخیص خصوصیــات گــروه ،ارتباطگیــری بــا گــروه ،گــوش دادن ،همــدردی ارتبــاط غیركالمــی
در تشــخیص احساســات خویــش و مهــارت كنتــرل خویــش اســت .شــخصی كــه دارای مهــارت
اجتماعــی اســت ،میتوانــد بــه انتخــاب و ارائ ـ ه رفتــار مناســب در وضعیــت معیــن دســت بزنــد
(یــار محمدیــان و شــرفی راد .)409 :2012،بــار – آن ( )1997نظریهپــرداز دیگــری کــه هــوش
اجتماعــی را بهعنــوان مجموعــهای از ظرفیتهــا ،قابلیتهــا و مهارتهــای غیــر شــناختی
میدانــد كــه تواناییهــای فــرد را در برخــورد موفقیتآمیــز بــا مقتضیــات و فشــارهای محیطــی
افزایــش میدهنــد (بهشــتی فــر و روســایی .)202 :2012،مؤلفههــای هــوش اجتماعــی عبــارت
اســت از :پــردازش اطالعــات اجتماعــی؛ یعنــی توانایــی بــرای درك و فهــم و پیشبینــی رفتــار و
احساســات دیگــران .پــردازش اطالعــات راهــی بــرای پیونــد منفعالنه بــا ارتباط اســت .افــرادی كه
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ً
اطالعــات را صرفــا پــردازش میکننــد ،فعاالنــه در پــی آن نمیگردنــد ،امــا وقتــی بــا آن مواجــه
شــدند آن را بــه كار میگیرنــد ،حتــی اگــر ایــن مواجهــه تصادفــی باشــد .آگاهــی اجتماعــی؛ درك
مناســب از نگرانیهــا و احساســات دیگــران از اركان موفقیــت در فعالیتهــای اجتماعــی اســت.
مهارتهــای اجتماعــی؛ کارایــی مهارتهــای اجتماعــی بــه توانایــی فــرد بــرای نفــوذ بــر هیجانات
فــرد دیگــر بســتگی دارد .اگــر نتوانیــم هیجانــات ناگهانــی خــود را كنتــرل كنیــم و فاقــد همــدردی
باشــیم ،شــانس كمــی وجــود دارد كــه بتوانیــم در روابــط خــود ،كارآمــد و مفیــد عمــل نماییــم.
مهارتهــای اجتماعــی بــر مدیریــت روابــط ،نفــوذ ارتباطــات ،مدیریت تعــارض ،رهبــری ،تغییرات
مرزهــای ســاختاری ،همــكاری گروهــی و تشریکمســاعی تأثیــر بســزایی دارد(ســبحانی نــژاد و
یــوز باشــی .)66 :1387

مدلهای هوش اجتماعی
 .1مدل مارلو و پرتی
ی خــود چالشبرانگیــز اســت؛ زیــرا بــهطــور دقیــق درک رفتارهــای
بحــث و تبــادلنظــر بــهخــود 
پویــای آدمــی امکانپذیــر نیســت .متأســفانه مــدل جامعــی از ارتباطــات افــراد در دســت نیســت و
ایــن از بزرگتریــن مشــکالت ایــن حــوزه اســت .یکــی از مدلهــای هــوش اجتماعــی ارائهشــده
بــا تمرکــز بــر یادگیــری اجتماعــی متعلــق بــه مارلــو و پرتــی اســت .مکانیســم ایــن نظریــه بــر پایــه
یادگیــری از طریــق دریافــت بازخوردهــای محیطــی و الگوهاســت .فــرد رفتــار خــود را ترفیــع و بــه
دنبال ـهروی هدفــش ادامــه میدهد(مارلــو و پرتــی.)351 :2001،
 .2مدل راهحلهای واقعگرایانه
ایــن مــدل واکنشهــای مرتبــط بــا شــغل را در برابــر عکــس واکنشهــای جایگزیــن در همــان
موقعیــت مطالعــه میکنــد .بــرای هــر موقعیــت ،پاســخدهنــده بهتریــن انتخــاب یــا بدتریــن
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انتخــاب را بــهجــای مؤثرتریــن راهحــل انتخــاب میکنــد .ایــن قضــاوت واقعگرایانــه و کیفــی
اجــازه شبیهســازی مــراودات افــراد را بــه پاسـخدهنده میدهــد و درنتیجــه وی قــادر اســت بدیــل
مناســبتری را برگزینــد( لیونــز و چــان.)341 :2009،
 .3مدل رحیم
ت است از:
رحیم برای هوش اجتماعی چهار مؤلفه معرفی کرده است که عبار 
آگاهــی در موقعیــت :توانایــی ارزیابــی موقعیتهــای اجتماعــی یــا بــه عبارتــی توانایــی افـراد در
جهــت جمـعآوری اطالعــات مربــوط و نتیجهگیــری مناســب دربــارۀ موقعیــت در یــکزمــان معیــن.
پاســخگویی در موقعیــت :توانایــی مواجــه بــا موقعیــت اجتماعــی .ایــن توانایــی بـ ه طــور آشــکار
همــان تصمیمگیــری اســت .برخــی محققــان بیــن آگاهــی در موقعیــت و پاســخگویی در موقعیت
تمایــزی قائــل نمیشــوند .حــال ممکــن اســت مدیــر یــا رهبــری بتوانــد مشــکل را بــهخوبــی
شناســایی امــا نتوانــد راهحــل مناســبی را بــرای پاســخ بــه آن موقعیــت شناســایی کنــد.
احســاس همــدردی :توانایــی درک کــردن و دانســتن احساســات دیگــران .بــهطــور جامــع
احســاس همــدردی توانایــی تشــخیص شــیوۀ فکــری ،احساســات و حــاالت افــراد داخــل و خــارج
ســازمان اســت.
مهارتهــای اجتماعــی :توانایــی برقــراری ارتباطــات شــفاف بــ ه گونــهای کــه بدانیــم کــی
بگوییــم و چــه بگوییــم کــه در جهــت ســاخت و حفــظ رابطــه مثبــت بــه افــراد کمــک میکنــد.
ایــن توانایــی بیانگــر درگیــر شــدن بــا مشــکالت بــدون ایجــاد تنــش و تضادهــای کاری در محیــط
اســت(رحیم.)41 :2012،1
 .4مدل راهحلهای واقعگرایانه
ایــن مــدل واکنشهــای مرتبــط بــا شــغل را در برابــر عکــس واکنشهــای جایگزیــن در همــان
1. Rahim
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موقعیــت مطالعــه میکنــد .بــرای هــر موقعیــت ،پاســخدهنده بهتریــن انتخــاب یــا بدتریــن
انتخــاب را بــ ه جــای مؤثرتریــن راهحــل انتخــاب میکنــد .ایــن قضــاوت واقعگرایانــه و کیفــی
اجــازه شبیهســازی مــراودات افــراد را بــه پاسـخدهنده میدهــد و درنتیجــه وی قــادر اســت بدیــل
مناســبتری را برگزینــد( لیونــز و چــان.)12009،
مــدل هــوش اجتماعــی تحقیــق حاضــر ،مقیــاس هــوش اجتماعــی ترومســو اســت کــه توســط
رضایــی ( )1389بــه کار گرفتــهشــده ،انتخــابشــده اســت کــه شــامل ســه متغیــر پــردازش
اطالعــات اجتماعــی ،مهارتهــای اجتماعــی و آگاهــی اجتماعــی اســت.

کیفیت و خدمات
مفهومکیفیت
ً
معمــوال کیفیــت را بــر اســاس تطابقپذیــری محصــول بــا ویژگیهــای مدنظــر مشــتری یــا میزانی
کــه محصــول میتوانــد انتظــارات قبلــی مشــتری را بــرآورده ســازد ،تعریــف میکنند(حســینی
و همــکاران .)91 :1389،کــراز بیکیفیــت را مطابقــت یــک محصــول بــا الزامــات و انتظــارات
مشــتریان تعریــف مینمایــد یــا جــوران کیفیــت را مناســب بودن محصــول بــرای هدف یا اســتفاده
خــاص تعریــف میکنــد (مایــو.)2003،2
مفهومخدمات
بــه دلیــل تنــوع خدمــات ،تعریــف آنهــا همــواره کاری دشــوار بــوده اســت .آنچــه ایــن امــر را
پیچیدهتــر میکنــد ایــن واقعیــت اســت کــه بــه دلیل نامحســوس بــودن اکثــر دادههــا و ســتادهها،
ً
غالبــا درك و تشــخیص راههــای انجــام و عرضــه خدمــات آســان نیســت .کلمــه خدمــت وســعت و
1. Lievens and Chan
2. Maive
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تنــوع معانــی وســیعی دارد و ایــن ویژگــی بــه ابهــام زیــادی در مفهــوم آن در متــون مدیریتی منتهی
شــده اســت .گرونــروس خدمــت را چنیــن تعریــف میکنــد :یــک خدمــت ،فعالیــت یــا مجموعهای
ً
ً
از فعالیتهــای کموبیــش ناملمــوس اســت کــه معمــوال و نــه لزومــا در تعامــات بیــن مشــتری و
کارکنــان خدمــات یــا منابــع فیزیکــی یــا کاالهــا یــا سیســتمهای عرضهکننــده خدمــات صــورت
میگیــرد بلکــه بهعنــوان راهحلهایــی بــرای مشــکالت مشــتری ارائــه میشــود.

مفهوم کیفیت خدمات
در بخــش خدمــات ،ارزیابــی کیفیــت آن حیــن فراینــد ارائــه خدمــات انجــام میگیــرد .هــر تماس
مشــتری بهعنــوان لحظ ـهای بــرای ایجــاد اعتمــاد و فرصتــی بــرای راضــی یــا ناراضــی کــردن بــه
شــمار مـیرود .از زمانــی کــه نقش خدمــات در زندگی روزمره آشــکار شــد ،مقول ه کیفیــت خدمات،
نیــز بهعنــوان مشــخصۀ اصلــی رقابــت بیــن ســازمانها مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ بهطوریکــه
توجــه بــه کیفیــت خدمــات ،ســازمان را از رقبایــش متمایــز ســاخته و ســبب کســب مزیــت رقابتــی
میشود(حســینی و همــکاران .)92: 1389،بعضــی از پژوهشــگران كیفیــت خدمــات را بــر پایــه
فرضیــات تئوریــك متفاوتــی تعریــف کردهانــد .بــرای مثــال بیتــز و هابــرت كیفیــت خدمــات را بــه
عنــوان برداشــت كلــی مشــتری از پســتی یــا برتــری نســبی ســازمان و خدماتــش تعریــف کردهاند.
پاراســورمان ،زیتهامــل و بــری كیفیــت خدمــات دریافتــی را بهعنــوان یــك قضــاوت جهانــی یــا
نگــرش وابســته بــه برتــری یــك خدمــت ارائهشــده تعریــف کردهانــد و متذكــر شــدهاند كــه
قضــاوت بــر کیفیــت خدمــات انعــكاس رتبه و مســیر تفــاوت میــان مشــاهدات و انتظارات مشــتری
میباشــد (گرجــی و همــکاران.)3 :1386،

ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات
در یــک دســتهبندی معتبــر خواســتههای مشــتری در قالــب کیفیــت مــورد انتظــار از ســهطبقــه
یــا الیــه تشکیلشــده و تحقــق هــر یــک از ایــن الیههــای کیفــی ب ـ ه شــرط تحقــق الیــۀ کیفــی
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ت اســت از.1 :
پیشــین در افزایــش رضایــت مســتمر مشــتری مؤثــر اســت .ایــن الیههــا عبــار 
کیفیــت پایــه .2 ،کیفیــت کار آیــی .3 ،کیفیــت انگیزشــی
ســیر تحــوالت خواســتههای مشــتریان بهگونـهای اســت کــه ارائــه ویژگیهــای کیفــی انگیزشــی
بعــد از مدتــی آنهــا را بــه ویژگیهــای عملکــردی و حتــی اساســی تبدیــل میکنــد .بنابرایــن،
ســازمان بایــد در چرخــۀ رضایــت مشــتری همــواره پویایــی داشــته باشــد و همــگام بــا نوآوریهــا،
در بــرآورده ســاختن نیازهــای انگیزشــی و همچنیــن تکویــن خواســتههای انگیزشــی جدیــد
بکوشــد(چاکرابارتی و دیگــران.)2008 ،1

الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات
تعبیــری عملگرایانــه از کیفیــت ،میــزان رضایــت مشــتری را بهعنــوان عامــل مهــم تأییدکننــده
ســطح کیفــی خدمــات ،توصیــه میکنــد .امــا در تعبیــری اصالحگرایانــه از مدیریــت کیفیــت ،دو
عامــل کیفیــت اعالنــی خدمــات از ســوی برپاکننــدگان آنهــا و میــزان رضایــت اظهاری مشــتریان
اســتفادهکننده از خدمــات دو شــاخص کلیــدی بــرای ســنجش میــزان ثمربخشــی کیفیــت
خدمــات اســت؛ بنابرایــن بــا اجــرای مســتمر طرحهــای نظرســنجی اظهــاری از مشــتریان و اخــذ
وضعیــت نهایــی اعالنــی ارائــه خدمــات و ثبــت رخدادهــای پایــش پذیــر ،میتــوان چارچوبــی
گزینهســاز بــرای بهبــود کیفیــت خدمــات و محصــوالت و افزایــش رضایــت مشــتریان فراهــم
کرد(ابطحــی.)۱۰۳ :۱۳۸۹،

رضایت شغلی
رضایــت شــغلی موضــوع مهمــی در مبحــث حفــظ و نگهــداری منابــع انســانی یــک ســازمان بــه
شــمار مـیرود و بیتوجهــی بــه آن در بلنــد مــدت ،سیســتم اجتماعی ســازمان را مختــل میکند و
1. Chakrabarty and Others
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موجــب بــروز عصیــان ،کاهــش حــس مســئولیتپذیری و درنهایــت تــرك خدمت میشود(محســن
پــور و همــکاران .)۶۹۰ :۱۳۸۴ ،رضایــت شــغلی عامــل مهمــی در جهــت افزایــش کارایــی و نیــز
رضایــت فــردی در ســازمان محســوب میگــردد .فــرد بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه عوامــل مختلــف
ماننــد درآمــد ،جایــگاه اجتماعــی و شــرایط محیــط کار بــرای او دارنــد میــزان معینــی از رضایــت
شــغلی را دارا خواهــد بود(محمــدی و دیگــران.)108 :1395،

پیشینۀ پژوهش
معیــن فــرد و همــکاران( ،)1396در مقالـهای بــا عنــوان ارتبــاط بیــن ابعــاد کیفیــت خدمــات
بــا رضایتمنــدی گردشــگران ورزشــی پارکهــای آبــی مشــهد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
تفــاوت معن ـیداری بیــن ابعــاد کیفیــت خدمات(ملموســات ،قابلیــت اعتبــار ،پاســخگویی،
اطمینــان و همدلــی ) بــه دســت آمــد .همچنیــن بــهاســتثنای بعــد ملموســات ،بیــن تمــام
متغیرهــای ابعــاد کیفیــت خدمــات بــا رضایــت منــدی ارتبــاط معنــیداری یافــت شــد.
ســلطانی و شــریف ( ،)1394در مقالــهای بــا عنــوان رضایــت ســنجی خدمــات گردشــگری
مذهبــی بــا تأکیــد بــر نقــش عوامــل محیطــی ،مطالعــۀ مــوردی حــرم شــاهچراغ شــیراز،
بــه بررســی روابــط میــان رضایتســنجی و نقــش عوامــل محیطــی پرداختــه اســت .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد در شــرایط كنونــی میــزان رضایتمنــدی هــم بــرای زائــران بومــی و
ش شــده اســت .همچنیــن رضایتمنــدی تابعــی
هــم غیربومــی باالتــر از حــد متوســط گــزار 
از شــرایط اجتماعــی اقتصــادی گردشــگران بــوده اســت .رضایــی و خلیــل زاده (،)1388
بــه بررســی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی مدیــران بــا رضایــت شــغلی معلمــان مــدارس
پرداختهانــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد هرچــه میــزان هــوش اجتماعــی مدیــران بیشــتر
باشــد ،رضایــت شــغلی معلمــان مــدارس بیشــتر اســت .بــهطورکلــی از ایــن پژوهــش بیــان
میکنــد :مؤلفههــای مهارتهــای اجتماعــی پیشبینــی كننــده مناســب رضایــت شــغلی
اســت .بیــن هــوش اجتماعــی مدیــران و رضایــت شــغلی معلمــان رابطــه مســتقیم و معنــادار
وجــود دارد .بیــن مؤلفههــای هــوش اجتماعــی در مدیــران و رضایــت شــغلی معلمــان رابطــه
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معنــادار و مســتقیم وجــود دارد .نورایــی و ســاعی ( )1389در پژوهشــی بــه بررســی اثــر هــوش
اجتماعــی بــر عملکــرد آموزشــی اعضــای هیئــتعلمــی دانشــگاه پرداختهانــد .در ایــن
پژوهــش میــان متغیرهــای مــورد بررســی رابطــه معنــاداری وجــود دارد .باکتیــک ،)2016( 1در
تحقیقــی بــه بررســی رابطــۀ بیــن هــوش اجتماعــی و رفتــار ناخوشــایند در صنعــت گردشــگری
پرداختهانــد .نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر ایــن موضــوع کــه هــوش اجتماعــی افــراد و میــزان
مقــدرت تطابــق آنهــا بــا محیــط پیرامــون ،نقــش قابلتوجهــی در شــکلگیری رفتــار دارد.
باربــارا و کارنکــوت )2003( 2طــی تحقیقــی بــا موضــوع «رابطــه هــوش اجتماعــی بــا جنســیت
و ســن» بــه بررســی متغیرهــای هــوش اجتماعــی و رابطــۀ آن بــا جنســیت و ســن پرداختــه
و بــه ایــن نتایــج دســت یافتهانــد کــه آزمــون شــور و هیجــان گویــای رابطــه مثبــت باســن
افــراد دارد .آزمــون تحلیــل شــنیدهها بــرای هــر دو گــروه زنــان و مــردان نتایــج یکســانی را
نشــان میدهــد .آزمــون تحلیــل تصاویــر نیــز نتایــج یکســانی را بــرای زنــان و مــردان نشــان
داده اســت .در تحقیقــی بــا عنــوان «مــدل تلفیقــی بــرای ارتقــای کیفیــت خدمــات بانکــداری
الکترونیکــی از طریــق رضایتســنجی ادواری مشــتریان» کــه توســط اگراجنســک

3

( )2000صــورت گرفتــه ،نتایــج کاربــردی تحقیــق حاکــی از آن اســت در جهــت ارتقــای
ســطح رضایــت ،اســتفاده از نظرســنجی الکترونیکــی مســتمر از ذینفعــان ،خودکارســازی
روالهــای ارائــه خدمــات ،ردیابــی خدمــات الکترونیــک ارائهشــده بــه مشــتریان در جهــت
صحــت خدمــات الزم اســت .در تحقیقــی دیگــر کــه توســط فدالحــا ،)2015( 4بــا موضــوع
بررســی رابطــۀ کیفیــت خدمــات حملونقــل عمومــی و رضایتمنــدی مشــتریان ،بــه بررســی
میــزان کیفیــت خدمــات ارائهشــده از ســوی تأمینکننــدگان وســایل حملونقــل عمومــی و
رضایــت مشــتریان پرداختهشــده اســت .ایــن تحقیــق مــوردی بــر اســاس یــک مــدل کاربــردی
ســه متغیــر ســهولت و راحتــی ،توســعۀ شــبکههای زیرســاخت و برنامهریــزی ارائــه خدمــات
مــورد آزمــون قرارگرفتــه اســت کــه پــس از مطالعــۀ مؤلفههــای ایــن تحقیــق میــزان رضایــت
مشــتریان ســنجیده شــده اســت.
1. Bacotic
2. Barbara and Charoenchote
3. Ograjensek
4. Fadlallh
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فرضیههای پژوهش
به پشتوانۀ مبانی نظری و تجربی پژوهش فرضیههای زیر مطرح میشود:
فرضیــه اول :بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونت اماکــن متبرکه و
امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه دوم :بیــن پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت
اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه ســوم :بیــن آگاهــی اجتماعی و ســطح کیفیت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکن متبرکه
و امــور زائریــن حــرم مطهر امــا م رضــا gرابطه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه چهــارم :بیــن مهــارت اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکــن
متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه پنجــم :رضایــت شــغلی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات را در
حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه تعدیــل میکنــد.
در ایــن پژوهــش هــوش اجتماعــی بهعنــوان متغیــر مســتقل ،ســطح کیفیــت خدمــات بهعنــوان
متغیــر وابســته و رضایــت شــغلی بهعنــوان متغیــر تعدیــل گــر در نظــر گرفتهشــده اســت.
مدل مفهومی

شکل(  )1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از حیــث هــدف کاربــردی و از نظــر ماهیــت پژوهــش جــزو پژوهشهــای توصیفــی
پیمایشــی اســت کــه ب ـ ه صــورت تصادفــی در دســترس بــا اســتفاده از ابــزار پرس ـشنامه از بیــن
کارکنــان حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن آســتان قــدس رضــوی گــردآوریشــده
اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه کارکنــان شــاغل در حــوزه اماکــن متبرکــه در ســهمــاه
دوم ســال تیرمــاه  1397تشــکیل دادهانــد .انتخــاب نمونــه بــا روش تصادفــی طبق ـهای و حجــم
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 317نفــر تعییــن گردیــد .در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه
تعــداد نیروهــای هــر مجموعــه حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن ،شــامل .1مدیریــت
امــور انتظامــات و تشــریفات .2مدیریــت امــور رفــاه زائریــن .3مدیریــت امــور روشــنایی .4مدیریــت
امــور خدمــه  .5اداره امــور مهمانســرا و  .6حــوزه ســتادی دفتــر معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور
زائریــن ،پرس ـشنامهها بهتناســب تعــداد نیــروی هــر مجموعــه توزیعشــده اســت .همچنیــن در
هــر مجموعــه بــا توجــه بــه تعــداد کارمنــد ،کارشــناس ،کارشــناس مســئول ،مســئول اداره و مدیــر
پرســشنامهها در هــر گــروه طبقهبنــدی و بهصــورت تصادفــی توزیــعشــده اســت .بــا توجــه
بــه تنــوع ســاعات خدمتــی در بیــن کارکنــان حــوزه اماکــن متبرکــه ،ســعی شــد بــهتناســب ،در
هــر شــیفت و گــروه خدمتــی دعوتنامــه توزیــع و تکمیــل شــود .ابــزار جمــعآوری دادههــا،
پرس ـشنامههای اســتاندارد هــوش اجتماعــی ترومســو و بــرای کیفیــت خدمــات ،از پرس ـشنامه
اســتاندارد ســروکوال اســتفاده شــد .روایــی پرسـشنامهها از روش اعتبــار محتوایــی اســت ،بــرای
تعییــن پایایــی ،پرسـشنامهها از روش بازیابــی مجــدد اســتفاده شــد .بــه ایــن ترتیــب که ابتــدا 10
پرسـشنامه بیــن  10نفــر از جامعــه آمــاری توزیــع و پــس از تکمیــل دریافــت شــد .پــس از گذشــت
 10روز مجــدد پرســشنامهها بیــن همــان افــراد توزیــع و پــس از جمــعآوری پرســشنامههای
مرحلــه اول و دوم پایایــی پرسـشنامه هــوش اجتماعــی بــه میــزان  84درصــد و کیفیــت خدمــات
بــه میــزان  81درصــد مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
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توصیف متغیرها
متغیر هوش اجتماعی
ثراندایــک هــوش اجتماعــی را توانایــی درک دیگــران ،عمــل و رفتــار هوشــمندانه در رابطــه
بــا دیگــران تعریــف میکنــد (رضایــی و خلیــل زاده  .)10 :1388مقیــاس هــوش اجتماعــی
بــر اســاس مــدل رضایــی ( )1389شــامل ســه متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،آگاهــی
اجتماعــی و مهارتهــای اجتماعــی اســت و بــهوســیله پرس ـشنامهای بــا  9ســؤال  5گزین ـهای
لیکــرت اســتفاده شــده اســت.
 .1توصیف متغیر پردازش اطالعات اجتماعی

توانایــی بــرای درک مفهــوم و پیشبینــی رفتــار و احساســات دیگــران میباشــد (رضایــی و
خلیــل زاده  .)10 :1388جهــت اندازهگیــری متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی از  3ســؤال 5
گزینــهای استفادهشــده اســت.
 .2توصیف متغیر آگاهی اجتماعی

درک مناســب از نگرانیهــا و احساســات دیگــران از ارکان موفقیــت در فعالیتهــای اجتماعــی
اســت (همــان .)11 :بــرای بررســی متغیــر آگاهی اجتماعــی از  3ســؤال  5گزینهای استفادهشــده
است.
 .3وصیف متغیر مهارت اجتماعی

بــه توانایــی فــرد جهــت نفــوذ بــر هیجانــات فــرد دیگــر بســتگی دارد (همــان) .بــرای اندازهگیــری
متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی از  3ســؤال  5گزینـهای استفادهشــده اســت.
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توصیف متغیر سطح کیفیت خدمات
زیتهامــل ( )1987ســطح کیفیــت خدمــات را قضــاوت همهجانبــه مشــتری دربــاره ماهیــت برتــر
خدمــت نســبت بــه خدمــات مشــابه بــا مزیتهــای برجســته آن تعریــف کــرده است(حســینی و
همــکاران  .)20 :1389در خصــوص ســطح کیفیــت خدمــات مــدل ارائــهشــده پاراســورامان کــه
توســط ایــران زاده و همــکاران ( )39 :1388اســتفاده شــد ،بــرای اندازهگیــری کیفیــت خدمــات از
پرسـشنامهای بــا  15ســؤال  5گزینـهای لیکــرت اســتفادهشــده اســت.
توصیفمتغیرپاسخگویی
تمایــل شــرکتها در ارائــه آن دســته از خدمــات کــه در آن مســئولیت دارنــد و موظفانــد هنــگام
ارائــه خدمــات مشــتریان را آگاه ســاخته و ســریع عمــل نمایند(ایــران زاده و دیگــران .)45 :1388
متغیــر پاســخگویی از  3ســؤال  5گزینـهای تشکیلشــده اســت.
توصیفمتغیرهمدلی
میزانــی کــه شــرکت مشــکالت مشــتریان را میدانــد و بهگون ـهای عمــل میکنــد کــه بهتریــن
مزایــا را بــرای آنهــا داشــته باشــد .بهعــاوه بــه مشــتریان بهصــورت شــفاهی توجــه کنــد (همــان:
 .)46متغیــر همدلــی از  3ســؤال  5گزینـهای تشکیلشــده اســت.
توصیف متغیر اطمینان داشتن
میزانــی کــه رفتــار کارکنــان میتوانــد بــه مشــتریان اطمینــان دهــد ،آنچــه در شــرکت خدماتــی
بــرای مشــتریان ارائــه میشــود ،رضایتبخــش خواهــد بــود .ایــن بــدان معناســت کــه کارکنــان
اغلــب اوقــات متواضــع بــوده و دانــش موردنیــاز بــرای پاســخ بــه مشــتریان را دارا باشــند(همان).
متغیــر اطمینــان داشــتن از  3ســؤال  5گزین ـهای تشکیلشــده اســت.
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توصیف متغیر قابلیت اعتماد
میزانــی کــه ارائهدهنــدگان خدمــات در اولیــن مرحلــه ،خدمــات را بــا صحــت کامــل و بــدون هیچ
اشــتباهی و منطبــق بــا آنچــه قــول دادهانــد و در زمانــی کــه روی آن توافــق کردهانــد بــه مشــتریان
تحویــل دهنــد (همــان .)45 :متغیــر قابلیــت اعتمــاد از  3ســؤال  5گزینـهای تشکیلشــده اســت.
توصیف متغیر ملموس بودن
بــه اســتفاده از تســهیالت ،تجهیــزات و مــواد اولیــه بهوســیله شــرکتهای خدماتــی مربــوط
میباشــد (همــان) .متغیــر ملمــوس بــودن از  3ســؤال  5گزینــهای تشکیلشــده اســت.
جدول(  )1توصیف متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

مد

بیشترین

کمترین

هوش اجتماعی

4/04

4/11

4

5

2/67

پردازش اطالعات اجتماعی

4/09

4

4

5

2/67

آگاهی اجتماعی

4/10

4

4

5

2

مهارت اجتماعی

3/92

4

4

5

1/67

کیفیت خدمات

4/07

4/13

4/13

5

2/47

پاسخگویی

4/06

4

4

5

2

همدلی

3/77

4

4

5

1/33

اطمینان داشتن

3/95

4

4

5

2

قابلیت اعتماد

4/27

4

4

5

2

ملموس

4/32

4/33

4

5

2/33

پیــش از آزمــون فرضیههــای پژوهــش بایــد طبیعــی بــودن دادههــا بررســی و آزمــوده شــود.
بنابرایــن عــدد معنــاداری بــرای متغیرهــای هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمات بــه ترتیب
برابــر  0/063و  0/087اســت ،کــه هــر دو بیشــتر از  0/05اســت؛ لــذا طبیعــی بــودن دادههــای
پژوهــش تاییــد میشــود.
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یافتههای پژوهش
فرضیــه اول :بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونت اماکــن متبرکه و
امــور زائریــن حــرم مطهــر اما م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار  pبهدس ـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری 0/05
اســت ،میتــوان گفــت بیــن ایــن دو متغیــر هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/30و  )0/20ایــن
رابطــه مســتقیم اســت لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش هــوش اجتماعــی در بیــن کارکنــان ســطح
کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش مییابــد.
جدول( )2خالصه نتایج آزمونهای بررسی رابطه خطی
متغیر
هوش اجتماعی

کیفیت خدمات
فراوانی

پیرسون

اسپیرمن
ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

0/20

0/000

0/30

0/000

317

0/000

پردازش اطالعات اجتماعی

0/25

0/000

317

0/22

آگاهی اجتماعی

0/17

0/001

317

0/13

0/01

مهارت اجتماعی

0/22

0/000

317

0/12

0/02

فرضیــه دوم :بیــن پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت
اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه مقــدار  pبهدسـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری 0/05اســت،
میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/25و  )0/22ایــن
رابطــه مســتقیم اســت .لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش پــردازش اطالعــات اجتماعــی در بیــن
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کارکنــان ســطح کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش یابــد.
فرضیــه ســوم :بیــن آگاهــی اجتماعی و ســطح کیفیت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکن متبرکه
و امــور زائریــن حــرم مطهر امــا م رضــا gرابطه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه مقــدار  pبهدسـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری  0/05اســت،
میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/17و  )0/13ایــن
رابطــه مســتقیم اســت .لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش پــردازش اطالعــات اجتماعــی در بیــن
کارکنــان ســطح کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش یابــد.
فرضیــه چهــارم :بیــن مهــارت اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکــن
متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه مقــدار  pبهدسـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری  0/05اســت،
میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/22و  )0/12ایــن
رابطــه مســتقیم اســت .لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش پــردازش اطالعــات اجتماعــی در بیــن
کارکنــان ســطح کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش یابــد.
فرضیــه پنجــم :رضایــت شــغلی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات را در
حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه تعدیــل میکنــد.
در ادامــه فرضیــه پنجــم بررســی میشــود .در ایــن فرضیــه ،متغیــر رضایــت شــغلی بهعنــوان
متغیــر تعدیلکننــده ایفــای نقــش میکنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه ایــن متغیــر ممکــن اســت در
رابطــۀ بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات تأثیرگــذار باشــد .لــذا در نرمافــزار لیــزرل
پــس از ورود دادههــای متغیــر تعدیلکننــده ،ضریــب مســیر را در حالت تخمین اســتاندارد بــا ورود
متغیــر تعدیــل گــر محاســبه میشــود .بنابرایــن ،بیــن دو متغیــر هــوش اجتماعــی بهعنــوان متغیر
مبــدأ و ســطح کیفیــت خدمــات بهعنــوان متغیــر مقصــد بعــد از ورود متغیــر تعدیــل گــر رضایــت
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شــغلی ضریــب مســیر استانداردشــده برابــر بــا  0/75و آمــاره  tدر ایــن مســیر برابــر  7/89اســت.
کــه در ســطح خطــای  %5قابلقبــول اســت؛ لــذا بــا اطمینــان  %95فرضیــه تاییــد میشــود .بــه
عبــارت بهتــر ،رضایــت شــغلی رابطــۀ هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات را در حــوزه
معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــام رضــا gتعدیــل میکنــد .نتیجــه آزمــون
همبســتگی پیرســون نیــز حاکــی از وجــود همبســتگی میــان متغیرهــای پژوهــش اســت کــه در
جــدول 3نشــان دادهشــده اســت.
جدول(  )3نتایج آزمون همبستگی دو متغیر اصلی پژوهش
همبستگی هوش اجتماعی و سطح کیفیت خدمات

0/764

سطح معناداری )tailed-2(.Sig

*0/00

حجم نمونه

317

*)tailed-2( level 05/0 Correlation is significant at the.

جدول(  )4نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیر هوش اجتماعی و ابعاد متغیر سطح
کیفیتخدمات
هوش اجتماعی
زائرین

همکاران

سازمان

ضریب همبستگی

**0/627

سطح معناداری ()tailed-2

0/000

ضریب همبستگی

**0/607

سطح معناداری ()tailed-2

0/000

ضریب همبستگی

**0/764

سطح معناداری ()tailed-2

0/000

)**.Correlation is significant at the 01/0 level (-2tailed

همانطــور کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود ،متغیــر هــوش اجتماعــی بــا ابعــاد زائریــن،
همــکاران و ســازمان در ســطح کیفیــت خدمــات ،رابطــه معنــاداری دارد؛ لــذا ایــن نتایــج مؤیــد
تائیــد فرضیــه مربوطــه اســت.
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هــوش اجتماعــی در تقویــت کیفیــت خدمــات در ســازمان مؤثــر اســت و رســیدن بــه مزیــت
پایــدار را تســهیل میکنــد .ارتقــای هــوش اجتماعــی مدیــران و کارکنــان در ســازمانها ســبب
ایجــاد جــو صمیمــی شــده و نحــوه مــراودات افــراد را بهبــود میبخشــد .از ســوی دیگــر ،محیــط
داخلــی و خارجــی ســازمان را بـ ه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ،متأثــر از ســطح هــوش اجتماعــی
منابــع انســانی ســازمان اســت .در تحقیــق حاضــر پــردازش اطالعــات اجتماعی بیشــترین میزان
همبســتگی بــا ســطح کیفیــت خدمــات را نشــان داده اســت .بــه نظــر میرســد میــزان درک
احساســات و عواطــف افــراد ،درک رفتــار و قــدرت و توانایــی در پیشبینــی رفتــار افــراد بیشــترین
میــزان اثرگــذاری در ارائــه خدمــات باکیفیــت را دارد .بــه دلیــل ناتوانایــی در درک احساســات و
عواطــف افــراد ،خدمــات ارائــه شــده آنچنــان نمــود نیافتــه و همچنــان میــزان نارضایتــی افــراد
بیشــتر بــروز مییابــد .همــدردی ،کنتــرل هیجانــات خــود و هیجانــات افــراد مــورد پذیــرش نیــز
بــه شــکلی در میــزان تطابــق خدامــت بــا آنچــه مــردم انتظــارش را دارنــد مؤثــر اســت .بــا قاطعیــت
میتــوان گفــت بــا درک نگرانیهــا و احساســات افــراد موجبــات ارائــه خدمــات باکیفیــت بــه افــراد
فراهــم گردیــده و میــزان تنشهــا و اعــام نارضایتــی افــراد از خدمــات دریافــت شــده کاهشیافتــه
و اهــداف ســازمانی قابلدســتیابی خواهــد شــد .میتــوان گفــت متغیــر پــردازش اطالعــات
اجتماعــی در ارائــه خدمــات باکیفیــت ســهم بیشــتری دارد .همچنیــن ،رضایــت شــغلی کارکنــان
اغلــب بهطــور نزدیــک بــا اندازهگیــری کیفیــت خدمــات مرتبــط میگــردد .در میــان صنایــع
خدماتــی ،صنعــت گردشــگری یکــی از بخشهــای پیشــتاز و در حــال رشــد در ســطح بینالمللــی
اســت .همچنیــن ،کیفیــت خدمــات عــاوه بر معیارهــای مــادی و پولی(ســودآوری) ،ممکن اســت
بــر عوامــل غیرمــادی نظیــر ســطح هــوش اجتماعــی نیــز اســتوار شــود .در تحقیقــی کــه توســط
خلیــل زاده و رضایــی ( ،)1388چایپاکــدی و وتپراســیت( ،)2010نوویــل و همــکاران( )2012و
الکســاندریس و همــکاران( )2013انجامشــده اســت نیــز گویایــی همیــن موضــوع اســت .در
تحقیــق مذکــور بیشــترین امتیــاز متعلــق بــه متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی بــوده اســت .با
توجــه بــه اطالعــات موجــود میتــوان ادعــا نمــود بــا افزایــش میــزان قــدرت پــردازش اطالعــات
کارکنــان میــزان کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش مییابــد بــا تحقیقــات رضایــی ( ،)1389هــم ســو
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ســازگار اســت ،همچنیــن ،متغیر مهارتهــای اجتماعی بیانگر ابعــاد رفتار اجتماعــی و متغیرهای
آگاهــی اجتماعــی و پــردازش اطالعــات اجتماعــی بیانگــر ابعــاد شــناخت اجتماعــی اســت .بــر
اســاس یافتههــای ایــن تحقیــق میتــوان گفــت کــه ابعــاد شــناختی کارکنــان از هــوش اجتماعــی
بیشــتر از ابعــاد رفتــاری آن اســت .کــه بــا نتایــج پژوهــش چایپاکــدی و وتپراســیت( )2010هم ســو
و ســازگار اســت .در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران نحــوه و کیفیــت آن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت.این امــر در مراکــز حســاس و موقعیتهــای شــغلی پراســترس نمود بیشــتری دارد ،بــا نتایج
پژوهــش خلیــل زاده و رضایــی ( )1388و الکســاندریس و همــکاران( )2013هــم ســو و ســازگار
اســت ولــی بــا نتایــج پژوهــش محمــدی و همــکاران( )1395هــم ســو نیســت .مباحــث مرتبــط
باهــوش اجتماعــی بــه جنبههــای رفتــاری افــراد در شــرایط تنــش و اســترس پرداختــه و ســعی در
کاهــش آنهــا برخاســته اســت .همچنیــن رضایــت شــغلی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح
کیفیــت خدمــات را تــا حــد مطلوبــی تعدیــل مینمایــد.

پیشنهاد کاربردی پژوهش
یافتههــای ایــن پژوهــش کاربردهــای مختلفــی بــرای حــوزۀ اماکــن متبرکــۀ حــرم مطهــر امــام
رضــا  gو ســایر اماکــن متبرکــه و مقدســه و کلیــۀ حوزههایــی کــه در راســتای خدمترســانی
بــه زائــران اماکــن مقدســه فعالیــت میکننــد ،خواهــد داشــت .یافتههــای ایــن پژوهــش رابطــۀ
معنــاداری بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات بــا در نظر گرفتــن نقش تعدیــل گری
رضایــت شــغلی را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس و در جهــت بهبــود و افزایــش متغیرهــای مــورد
بررســی ،پیشــنهادها میشــود:
همانطــور کــه نتایــج نشــان میدهــد بیــن هــوش اجتماعــی کارکنــان و کیفیــت خدمــات
ارائهشــده آنهــا رابطــه معنــادار و مثبتــی وجــود دارد بنابرایــن پیشــنهاد میگــردد مســئوالن
در انتصــاب کارکنــان در ســمتهای گوناگــون بــه میــزان هــوش اجتماعــی افــراد توجــه کننــد،
همچنیــن پیشــنهاد میگــردد دورههــای آموزشــی تکنیکهــای افزایــش هــوش اجتماعــی برگــزار
گــردد.
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افزایــش میــزان خودآگاهــی كاركنــان ،بــرای تقویــت خودآگاهــی كاركنــان ،ســازمان بایــد شــیوه
رفتــار خــود را تحلیــل كــرده و دربــاره انتقــادات ،دیدگاهــی واضــح و آشــكار داشــته باشــند و دربــاره
بازخوردهــای منفــی عملكــرد خــود ،تدبر كــرده و از همــكاران خــود بخواهند درزمینــه رفتار مثبت
و منفــی آنهــا قضــاوت كننــد و در جهــت توجیــه آن ،اســتداللهایی ارائــه كننــد .و همچنیــن ،بــا
گرایــش مدیــران در ایجــاد زمینــه مناســب بــرای آمــوزش کارکنــان میتــوان کیفیــت خدمــات را بــا
کاهش خطاهــا افزایــش داد.
بهبــود خــود مدیریتــی در كاركنان،توجــه صــرف بــه انجاموظیفــه بــدون برقــراری ارتباطــات
دوطرفــه و دوســتانه بــا افــراد میــزان کیفیــت خدمــات را نهتنهــا افزایــش نــداده بلکــه باعــث کاهش
آن میگــردد .بنابرایــن فنــون برقــراری ارتباطــات و همــدردی موجــب جلبتوجــه افــراد شــده و
آســتانه تحمــل آنهــا و درک رفتــار کارکنــان را افزایــش میدهــد.
ایجــاد باورهــای مثبــت در كاركنــان بــا آمــوزش هــوش اجتماعــی ،آنچــه مشــخص اســت ایــن
اســت کــه افــراد ایــن موضــوع کــه کارکنــان در تأمیــن نیــاز آنهــا کوشــا هســتند بســیار مهــم اســت
زیــرا قــدرت تصمیمگیــری کارکنــان در برخــورد بــا حــوادث افزایــش داده و نحــوه پاســخگویی و
ســرویسدهی را ســرعت میبخشــد.
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چکیده
مهاجــرت اعــراب بــه ایــران کــه از ابتــدای فتوحــات آغــاز شــده بــود ،در دورۀ امویان و عباســیان نیــز تداوم
داشــت .تفــاوت مهاجــرت اعــراب در دورۀ عباســی بــا دورههــای قبــل از آن در ایــن بــود کــه مهاجــران ایــن
دوره را بیشــتر علویــان تشــکیل میدادنــد .ایــن مهاجرتهــا از ابتــدای دورۀ عباســی شــروع شــد و بــا
حضــور امــام رضــا gدر ایــران شــدت بیشــتری گرفــت .مســئلۀ پژوهــش حاضر تاثیــر هجــرت و ولیعهدی
امــام رضــا gبــر مهاجرتهــای علویــان در دورۀ عباســی اســت .ســوال ایــن پژوهــش آن اســت کــه
مهاجــرت امــام رضــا gچــه تاثیــری بــر مهاجــرت علویــان در دوره عباســی داشــت؟ .اطالعــات منابــع
گوناگــون ،گویــای تاثیــر بســیار هجــرت امــام رضــا gبــر رونــد مهاجــرت علویــان بــا گرایشهــای مختلف
شــیعی اســت .مهاجــرت علویــان بــه ایــران در دو دوره و بــه دو صــورت یعنــی همزمــان بــا هجــرت امــام رضا
 gو پــس از هجــرت شــکل گرفــت .از ایــن رو میتــوان هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا gرا بــه عنــوان
عاملــی مهــم در شــکلگیری ،تــداوم و گســترش مهاجــرت علویــان بــه مناطــق مختلــف ایــران دانســت و
حتــی بــرای آن در شــکلگیری دولــت علویــان طبرســتان نیــز نقــش و ســهمی قائــل شــد .روش تحقیــق
در ایــن پژوهــش ،توصیفیتحلیلــی و شــیوۀ گــردآوری اطالعــات کتابخانـهای و بــا اســتفاده از اطالعــات
منابــع مختلــف تاریخــی ،رجــال ،انســاب ،فــرق و مآخــذ و تحقیقــات جدیــد اســت .همچنیــن در ایــن
پژوهــش ســعی شــد بــه جــز رجــوع بــه کتابهــای متعلــق بــه شــیعه امامیــه ،بــه کتابهــای فرقــه زیدیــه
نیــز اســتناد شــود.
کلیدواژهها :امام رضا ، gهجرت ،ولیعهدی ،علویان ،ایران ،دورۀ عباسی.
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مقدمه
هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا gاز جملــه موضوعــات مــورد توجه پژوهشــگران بــوده و تالیفات
بســیاری دربــارۀ جنبههــای مختلــف ایــن موضــوع بــه نــگارش در آمــده اســت .کتــاب العلویــون
فــی المشــرق االســامی و اثرهــم الفکــری و الحضــاری حتــی القــرن الخامــس الهجــری تالیــف
قاســم التمیمــی(1413ق) یکــی از ایــن آثــار اســت .مجموعــه مقــاالت دو جلــدی ابعــاد زندگــی
و شــخصیت امــام رضــا gبــه سرپرســتی احمــد پاکتچــی ( )1392نیــز از جملــه مآخــذی اســت
کــه بــه تحقیــق دربــارۀ امــام رضــا gاز جنبههــای مختلــف پرداختــه اســت .از جملــه مقــاالت
مهــم ایــن مجموعــه ،دو مقالــه دربــارۀ زیدیــه و تعامــل و ارتبــاط آنــان بــا امــام رضــا ،gاثــر یحیــی
میرحســینی اســت بــا عناوین«مناســبات دو ســویه امام رضــا gو جریانهــای زیدیــه» و «امام رضا
 gدر میــراث زیدیــه» .نــگاه متفــاوت بــه ماجــرای هجــرت امــام رضــا gو پیامدهــای آن بــه ویژه
تاثیــر آن بــر مهاجــرت هــای علویــان بــه مناطــق مختلــف ایــران را میتــوان از جملــه نوآوریهــای
پژوهــش حاضــر دانســت .تــا آنجــا کــه نگارنــدگان اطــاع دارنــد اثــری مســتقل دربــاره مســئلۀ
مــورد توجــه ایــن پژوهــش یعنــی «تاثیــر ولیعهــدی و هجــرت امــام رضــا بــر مهاجرتهــای علویان»
وجــود نــدارد .نگارنــدگان ،تاثیــر هجــرت امــام رضــا gبــر مهاجرتهــای علویــان را امــری بدیهی
و مســلم میدانســتند .علــت ایــن امــر انجــام پژوهشهــای متعدد دربــارۀ امــام رضــا gو موضوع
مهاجــرت و ولیعهــدی ایشــان بــود .حــال آنکــه مواجهــه بــا برخــی پژوهشهــا کــه طــی ســالهای
گذشــته انجــام گرفتــه اســت ،ایــن ضــرورت را ایجــاب کــرد کــه بــه ایــن مســئله در قالــب اثــر و
پژوهشــی مســتقل پرداختــه شــود .در ایــن بیــن ،مقاالتــی همچــون «تبییــن مهاجــرت ســادات
علــوی بــه ایــران ،بــا تاکیــد بــر ناحیــه خراســان» تالیــف رضایــی برجکــی و همــکاران()1396
نشــانگر آن اســت کــه هنــوز ســواالت و ابهاماتــی دربــاره اهمیــت و میــزان تاثیرگــذاری هجــرت و
ولیعهــدی امــام رضــا ،gبــه ویــژه تاثیــر آن بر ســیر و رونــد مهاجــرت علویــان وجــود دارد .برجکی
و همــکاران ایشــان معتقدنــد کــه تاثیــر هجــرت امــام رضــا gبــه ایــران بــر رونــد مهاجرتهــا،
بیشــتر از طــرف منابــع شــیعی قرنهــای هشــتم بــه بعــد برجســته شــده اســت .در ایــن مقالــه
آمــده اســت ...« :در ســدههای هشــتم و نهــم کــه گرایــش هــای شــیعی امامــی در ایــران رشــد
کــرد ،نویســندگان شــیعه ســعی کردنــد سرمنشــا ورود دســته جمعــی ســادات را بــه جــای قیــام
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

هجرت امام رضا  gبه ایران و تاثیر آن بر روند مهاجرت علویان ( ...دهقان پور و همکار)

علویــان کــه رنــگ زیــدی داشــت ،بــه ســفر امــام رضــا gپیونــد دهنــد»(ن.ک :رضایــی برجکــی
و همــکاران .)58 :1396،در ادامــه بــه نقــد ایــن دیــدگاه بــر اســاس شــواهد و مــدارک تاریخــی
خواهیــم پرداخــت .نگارنــدگان ،ســوال اصلی خــود در پژوهش حاضر را بررســی تاثیــر هجرت امام
رضــا gبــر رونــد مهاجرتهــای علویــان در دورۀ عباســی قــرار داده انــد .فرضیـهای کــه میتــوان
بــرای ایــن ســوال مطــرح کــرد آن اســت کــه بــا توجــه بــه گزارشهــای متعــدد منابــع مختلــف کــه
در ادامــه بیــان خواهــد شــد ،ولیعهــدی و هجــرت امــام رضــا gبــه ایــران پیامدهــای گوناگونــی
داشــت کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا ،گســترش و تــداوم مهاجرتهــای علویــان و ســادات بــا
گرایشهــای مختلــف شــیعی بــه ایــران اســت .روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،کتابخانـهای و بــه
شــیوه توصیفیتحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع متعــدد تاریخــی و  ...اســت .همچنیــن در ایــن
تحقیــق تــاش شــد تــا اتــکای نویســنده تنهــا بــر مبنــای کتابهــای مشــهور و معمــول تاریخــی و
منابــع شــیعی امامــی نباشــد و از منابــع دیگــر فــرق همچــون زیدیــه نیــز اســتفاده شــود.

 .1مهاجرتهای علویان به ایران همزمان با هجرت امام رضاg
دربــارۀ علــت و زمــان پراکندگــی ســادات و علویــان در دیگــر ســرزمینها و از جملــه ایــران،
نظرهــای متفاوتــی وجــود دارد .ابوالفــرج اصفهانــی زمــان پراکندگــی آنــان را بــه دورۀ خالفــت
متوکل(حــک )247-232:و بــه علــت ســختگیری او بــر علویــان میداند(ابوالفــرج اصفهانــی ،بی
تــا478-476 :؛ ن.ک :آملــی77 : 1348 ،؛ ابــن اســفندیار ،بــی تــا ،ج .)226، 224 :1اولیاءالله
آملــی هجــرت آنــان بــه طبرســتان را هنــگام خالفــت مامــون و شــهادت امــام رضــا gمیدانــد.
وی دربــارۀ علــت حضــور علویــان در طبرســتان و مناطــق اطــراف آن همچــون طالقــان ،قومــس،
دیلمــان و غیــر آن میگویــد « :چــون ایــام دولــت مامــون خلیفــه بــود و خالفــت بــدو قــرار گرفــت و
ممکــن گشــت ،در تربیــت ســادات علویــه می کوشــید  ...چــون به ولیعهــدی امــام در مدینه خطبه
خوانــده شــد و ایــن خبــر در عالــم فــاش شــد ســادات علویــه از اطــراف شــام و حجــاز و عــراق و یمن
و مدینــه و هــر جــا کــه بودنــد ،روی بــه خراســان نهادنــد تــا بــا رضــا gبپیوندند»(آملــی:1348 ،
 .)81-79رابینــو نیــز پــس از اشــاره بــه تعــداد زیــاد ســادات در مازنــداران ،پناهنــده شــدن بعضــی
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از منســوبان امــام رضــا gبــه دیلمــان و طبرســتان را بعــد از شــهادت ایشــان میداند(رابینــو،
 .)31-30: 1336ضمــن تاییــد همــه علــل پیــش گفتــه ،در ایــن مقالــه پنــج عامــل تعییــن کننده
و بــه عبارتــی پنــج دوره بــرای مهاجــرت علویــان در دوره عباســی مطــرح میشــود و یکــی از ایــن
دورههــا و عوامــل کــه همانــا هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا gاســت ،تحلیــل و واکاوی میشــود.
ایــن پنــج دوره بــه ترتیــب زمانــی مــوارد زیــر را شــامل میشــود:
 .1مهاجرت و ولیعهدی امام رضا gدر ابتدای قرن سوم هجری
 .2دورۀ متوکل و سختگیریهای وی بر علویان(حک232 :ـ )247
 .3قیام یحییبنعمر در کوفه(250ق)
 4تشکیل دولت علویان در طبرستان در اواسط قرن سوم هجری
 .5حضور اسماعیلیان در ایران(حدود نیمۀ دوم قرن سوم هجری).
ابوالفــرج اصفهانــی کــه کاملتریــن گــزارش قرنهــای اولیــه را دربــارۀ هجــرت و ولیعهــدی
امــام رضــا gارائــه داده اســت ،مــی نویســد مامــون بــه منظــور ادای نــذر خــود بعــد از پیــروزی بــر
بــرادرش ،امــام رضــا gرا بــه همــراه گروهــی از طالبیــان بــه مــرو فراخواند(ابوالفــرج اصفهانــی،
بــی تــا .)454 :در بررســی تعــداد مهاجــران همــراه امــام ،مــی تــوان دو گــروه را در نظــر گرفــت:
 .1خانــواده و نزدیــکان امــام رضــا .2 gخویشــاوندان و صحابــه و یــاران امــام .امــام رضــاg
وقتــی از مدینــه خــارج مــی شــد بــا اهــل و عیــال خــود خداحافظــی کــرد امــا گزارشــی از همراهی
کســی از خانــواده در دســت نیســت(ابن بابویــه 1404 ،ق ،ج .)235 :2از ایــن رو احتماال کســی از
خانــواده و نزدیــکان در ایــن ســفر وی را همراهــی نکــرد هــر چنــد گزارشهایــی از مهاجــرت برخی
از طالبیــان در دســت اســت .ابوالفــرج اصفهانــی از هجــرت جماعتــی از آل ابــی طالــب بــه همــراه
امــام رضــا gاز مدینــه بــه مــرو ســخن گفتــه امــا بــه نــام آنــان اشــاره ای نکــرده اســت(ابوالفرج
اصفهانــی ،بــی تــا .)454 :گزارشهــای موجــود منابــع از همراهــان امــام در ســفر از مدینــه بــه
مــرو ،مربــوط بــه غیــر علویــان و افــرادی از یــاران و اصحــاب ایشــان همچــون هشــام بــن ابراهیــم
راشــدی ،از خــواص اصحــاب آن حضــرت اســت(ابن بابویــه 1404 ،ق ،ج .)165-164 :2از
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معــدود افــرادی کــه روایــت اســت بــا امــام از مدینــه همســفر و همــراه شــدند محـ ّـول سجســتانی
اســت .وی امــام را بــرای وداع بــا حضــرت رســول ،nتــا مســجد مدینــه و ســپس در ســفر بــه
خراســان همراهــی کــرد .محـ ّـول هنــگام شــهادت امــام در طــوس بــود و از خاکســپاری ایشــان در
کنــار هــارون اطــاع داده اســت(همان .)234 :از دیگــر افــرادی کــه در کاروان ســفر امــام به ســوی
خراســان حضــور داشــت ،عمــوی ابوالحســن صائــغ اســت کــه از وی اطالعــی در منابــع نمیتــوان
یافــت .ابوالحســن صائــغ از عمــوی خــود روایــت مــی کنــد کــه بــا حضــرت رضــا gتــا خراســان
همــراه بــودم و بــا ایشــان دربــارۀ قتــل رجــاء بــن ابــی ضحاک کــه امام را بــه خراســان آورد ،مشــورت
کردم(همــان .)222 :بنابرایــن وی بایــد از جملــه نزدیــکان امــام رضــا gو از افــراد مــورد اعتمــاد
ایشــان باشــد .از دیگــر همراهــان ســفر امــام ،فــردی اســت بــه نام محمــد بن علــی که در اســتبصار
نحــوه نمــاز خوانــدن امــام رضــا gدر طــول ســفر از او نقــل شــده است(طوســی  1404 ،ق ،ج:1
 .)265عبدالســام بــن صالــح هروی(هراتــی) (اباصلــت) از اصحــاب امــام رضــا( gهمــان60 :؛
پیرعلیلــو 61 : 1378 ،بــه بعــد) نیــز محدثــی توانــا بــود و بــرای شــنیدن حدیــث بــه بصــره ،کوفــه،
حجــاز و یمــن مســافرتها کــرد و در ایــن راه زحمــات زیــادی متحمــل شــد(خلیفه بــن خیــاط،
1415ق ،ج )48 :1وی بــه گــزارش برخــی منابــع در ســفر امــام از مدینــه ،همــراه ایشــان بــود و
حدیــث سلســلةالذهب را روایــت کرده اســت(ابن بابویــه 1404 ،ق ،ج143 :2؛ پیرعلیلــو:1378 ،
 .)64بعضــی گزارشهــا نیــز حضــور اباصلــت در خراســان را بــه طــور مســتقل از ســفر امــام و بــه
قصــد قیــام برضــد مامــون میدانــد(ن.ک :خطیــب بغــدادی ،بــی تــا ،ج.)47 :11
از ایــن رو بــا توجــه بــه گزارشهــای ارائــه شــده دربــارۀ مهاجرتهــای همزمــان بــا ولیعهــدی و
بــه همراهــی امــام رضــا gبایــد گفــت تعــداد مهاجرانــی کــه از مدینــه بــه مــرو امــام را همراهــی
کردنــد ،انگشــت شــمار بودنــد و گزارشــی از حضــور فــردی از خانــواده ایشــان در ایــن ســفر بــه
همــراه امــام در دســت نیســت و مهاجــران همــراه امــام را معــدود یــاران و صحابــه امــام تشــکیل
میدادنــد .مهاجــرت همــه نزدیــکان و افــراد خانــواده و امــام رضــا ،gدر دســتۀ مهاجرتهــای
پــس از ولیعهــدی قــرار میگیــرد کــه در ادامــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد .یکــی از پیامدهــای
حضــور امــام در ایــران ،مهاجــرت گســتردۀ علویــان بــه مناطــق مختلــف ایــران و از جملــه خراســان
اســت کــه در ایــن پژوهــش بررســی میشــود.
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

155

156
 .2تداوم مهاجرتهای علویان به ایران پس از هجرت امام رضاg
هجــرت امــام رضــا gعامــل مهاجــرت بســیاری از علویــان بــا گرایشهــای مختلــف بــه ایــران
بــود؛ هــر چنــد برخــی پژوهشــگران نظــر مخالفــی دارنــد و نقــش ایــن عامــل را در مهاجرتهــای
علویــان چنــدان پــر رنــگ نمیداننــد .در مقالــۀ «تبییــن مهاجــرت ســادات علــوی بــه ایــران،
بــا تاکیــد بــر ناحیــه خراســان» آمــده اســت« :میتــوان گفــت در ســدههای هشــتم و نهــم کــه
گرایشهــای شــیعی امامــی در ایــران رشــد کــرد نویســندگان شــیعه ســعی کردنــد سرمنشــا ورود
دســته جمعــی ســادات را بــه جــای قیــام علویــان کــه رنــگ زیــدی داشــت ،بــه ســفر امــام رضــاg
پیونــد دهند»(رضایــی برجکــی و همــکاران .)58 :1396 ،بــه نظــر میرســد از جملــه دالیــل
چنیــن تفاســیر و برداشـتهایی کــه بــا واقعیتهــای تاریخــی همخوانــی نــدارد ،اکتفای صــرف به
منابــع شــیعی امامــی باشــد .حــال آنکــه بــا رجــوع بــه منابــع زیــدی و حتــی اهــل ســنت مــی توان
تفســیر نــو و متفاوتــی از جایــگاه امــام رضــا gنــزد مســلمانان آن روزگار و تاثیــر هجــرت ایشــان بر
مهاجــرت علویــان بــه ایــران ارائــه داد .منابــع متعــدد تاریخــی بــر آننــد کــه حتــی مهاجرتهــای
علویــان زیــدی بــه مناطــق شــمالی ایــران نیــز بــه دنبــال هجــرت و ولیعهــدی و حتــی در مــواردی
بــه علــت شــهادت امــام رضــا gصــورت گرفتــه اســت .علــت ایــن امــر ،غیــر از موقعیــت دینــی و
مذهبــی امــام رضــا gنــزد شــیعیان امامیــه ،بــه علــت جایگاهــی بــود کــه ایشــان بیــن شــیعیان
و مســلمانان بــه عنــوان اهــل البیــت و البتــه ولیعهــد مامــون توانســته بــود احــراز نمایــد(ن.ک:
میرحســینی ،1392،ج385 :2ـ 407؛ همــان .)383-351:دربــارۀ ایــن دســته از مهاجــران،
یعنــی مهاجرانــی کــه پــس از هجــرت امــام بــه صــورت فــردی یــا گروهــی بــه ایــران وارد شــدند،
روایــات و گزارشهــای ضــد و نقیضــی در دســت اســت و کار پژوهــش را بــا دشــواریهایی روبـهرو
میکنــد .از ایــن رو نمیتــوان آمــار دقیقــی حتــی از خانــواده و نزدیــکان امــام کــه بــه ایــران وارد
شــدند ارائــه داد .بــا وجــود ایــن ،مهاجــرت برخــی از نزدیــکان و از جمله خواهــران و برادران ایشــان
ّ
بــه ایــران را بــا توجــه بــه گزارشهــای مکـ ّـرر منابــع ،میتــوان از مســلمات تاریخــی دانســت .نــام
بــردن از همــه مهاجــران بــه ایــران و مناطــق مختلــف آن در ایــن مقــال نمیگنجــد؛ از ایــن رو بــرای
بیــان نمونههایــی از مهاجــرت گســتردۀ علویــان بــه دنبــال ولیعهــدی امــام رضــا ،gبــه مهاجرت
برخــی علویــان بــه دو ناحیــۀ خراســان و جبــال اشــاره میشــود.
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 .1-2خراسان
اسحاقبنموســی الکاظــم ،بــرادر امــام رضــا gو اســحاق بــن جعفــر 1،فرزنــد امام صــادق،g
از جملــه کســانی هســتند کــه گزارشــی از حضورشــان پــس از ولیعهدی امــام رضا gدر خراســان
در دســت اســت .پــس از اجــرای مراســم ولیعهــدی ،پیونــد ازدواج دختــر اسحاقبنموســیg
بــا عمــوزاده وی ،اســحاقبنجعفربنمحمد gروی داد .اسحاقبنموســی از طــرف مأمــون
بــه امیرالحاجــی منســوب شــد و در تمــام شــهرها بــه ولیعهــدی امــام رضــا gخطبــه خوانــده
شــد(ابوالفرج اصفهانــی ،بــی تــا456 :؛ اربلــی1405 ،ق ،ج .)71 :3عبــاس ،بــرادر دیگــر امــام
رضــا gنیــز از جملــه افــرادی اســت کــه منابــع بــه حضــور وی پــس از ولیعهــدی در خراســان و
مــرو تصریــح کردهانــد .بنــا بــه گــزارش منابــع قرنهــای اولیــه ،وی را نــزد مــردم کوفــه فرســتادند
تــا بــرای مامــون و پــس از آن بــرای امــام رضــا gبیعــت بگیــرد .برخــی دعــوت او را پذیرفتنــد و
برخــی گفتنــد «اگــر آمــدهای مــا را بــرای مأمــون فــرا بخوانــی و ســپس بــرای بــرادرت ،مــا هرگــز بــه
ایــن دعــوت نیــازی نداریــم و اگــر مــا را بــه ســوی بــرادرت یــا برخــی از خانــدان علــی و یــا حتــی
خــودت فــرا میخوانــی تــرا اجابــت خواهیــم کرد»(طبــری ،1967 ،ج559 :8؛ مســکویه،1379 ،
ج .)134-4:5مهاجــرت علویــان و ســادات از ابتــدای قــرن ســوم رونــد صعــودی داشــت .زیــد بــن
موســی ،بــرادر امــام رضــا ،gاز دیگــر مهاجــران بــه خراســان در دورۀ ولیعهــدی اســت .وی کــه
عامــل ابوالســرایا بــر اهــواز بود(علــوی1409 ،ق )119 :در ســال 199قمــری در بصره خــروج کرد
و خانههــای بنــی عبــاس را ســوزانید( طبــری ، 1967 ،ج535 :8؛ ابــن عنبــه.)221 :1380 ،
مامــون ،زیــد را بــه خاطــر امــام رضــا gبخشــید و او را نــزد ایشــان فرســتاد(یعقوبی ،بــی تــا  ،ج:2
449؛ ابــن بابویــه 1404 ،ق ،ج258 :1؛ ابــن عنبــه .)221 :1380 ،مهاجــرت زیــد را مــی تــوان
جــزو مهاجرتهــای اجبــاری 2دانســت .هجــرت وی از جملــه مهاجرتهایــی محســوب میشــود
کــه بــه طــور غیرمســتقیم بــا هجــرت امــام رضــا gپیونــد میخــورد .زیــد پــس از مهاجــرت ،در
مــرو مســتقر شــد و حضــور وی در ایــن شــهر زمینهســاز مهاجــرت و حضــور فرزنــدان و نزدیــکان وی
گردیــد .گــزارش منابــع انســاب از حضــور فرزنــدان وی در برخــی مناطــق ایــران طــی قرنهــای
 .1اسحاق بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی .g
 .2مهاجرتهای اجباری به مهاجرتهایی گفته میشود كه در آن ارادۀ مهاجر ،تأثیری در انجام شدن یا نشدن مهاجرت ندارد؛ نظیر
انتقال بردگان از سرزمینی به سرزمین دیگر یا پیامدهای جنگی(زنجانی.)15 :1380 ،
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بعــد خبــر میدهند(علــوی عمــری1409 ،ق119:؛ عبیدلــی 1413 ،ق163 :؛ ابــن طباطبــا،
17 :1377؛ شوشــتری ،1375 ،ج .)499 :1بخــاری ،زیــد النــار را مســموم شــده به دســت مامون
و قبــر وی را در مــرو میداند(بخــاری37 :1381 ،؛ همچنیــن ن.ک :ضامــن بــن شــدقم:1378 ،
373؛ قــس :روضاتــی ،1376 ،ج.)67 :1
منابــع همچنیــن به حضور طالبیــان و بنــی هاشم(طبرســی ،1386 ،ج )201 :2و گروهی از آل
ابیطالــب در زمــان حضــور امــام در خراســان اشــاره میکنند(ابوالفــرج اصفهانــی ،بــی تــا 455:
؛ ابــن بابویــه 1404 ،ق ،ج455 :2؛ مفیــد1414 ،ق ،ج382 :2؛ اربلــی 1405 ،ق ،ج.)71 :3
از دیگــر مهاجــران بــه خراســان و مــرو ،محمــد بــن جعفــر دیبــاج 1اســت .وی فرزنــد امــام صــادق
 gو از جملــه مهاجرانــی اســت کــه پــس از ولیعهــدی امــام رضــا gدر خراســان حضــور یافــت.
محمدبنجعفــر در زمــان مامــون در مکــه قیــام کــرد و افــرادی از فرقههــای زیدیــه و جارودیــه 2نیــز
او را همراهــی کردند(مفیــد1414 ،ق ،ج .)212 :2شــیخ مفیــد پســر عموهــای محمــد را از جملــه
همراهــان وی در دربــار مامــون میداند(همــان) ولــی بــه نــام آنــان اشــارهای نمیکنــد .محمــد
در زمــان شــهادت امــام رضــا  gدر خراســان بود(ابوالفــرج اصفهانــی ،بــی تــا )457 :ابــن بابویــه
مــرگ او را قبــل از شــهادت امــام رضــا  gمیدانــد (ن.ک :ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج.)223 :1
محمــد در جریــان مذاکــرات ولیعهــدی و قبــل از قبــول آن از طــرف امام رضا(gمفیــد1414،ق،
ج )260 :2و در مجلــس بیعــت بــا ایشــان پــس از پذیــرش ولیعهدی(همــان262 :؛ همچنیــن
ن.ک :ابــو الفــرج اصفهانــی ،بــی تــا )455 :و همچنیــن در جریــان مناظــرات امــام بــا اربــاب
ادیــان ،حضــور و نقش پررنگی داشــت(ن.ک :ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج181 ،141 :2؛ طبرســی،
 ،1386ج201 :2؛ عطــاردی1406 ،ق ،ج  .)131 :2وی گویــا بــه هنــگام شــهادت امــام رضاg
نیــز بــه همــراه گروهــی از طالبیــان در خراســان بــوده اســت(ابوالفرج اصفهانــی ،بــی تــا.)458 :
از دیگــر علویــان حســینی کــه وارد مــرو شــدند ،محمــد بــن محمــد 3بــود؛ وی از بغــداد بــه مــرو
فرســتاده شــد تــا مامــون هــر چــه صــاح میدانــد دربــارۀ وی انجــام دهد(ابوالفــرج اصفهانــی ،بی
تــا .)447-446 :ابوالســرایا در ســال  199قمــری و بعــد از وفــات ابــن طباطبــا ،محمــد را بــه جــای
 .1وى به واسطه جمال و جلوه و كمالى كه داشت به دیباج نیز نامیده میشد(مسعودی1409 ،ق ،ج.)439 :3
 .2دربارۀ عقاید جارودیه ن.ک :ناشئی اکبر.201-200 :1389،
 .3فرزند زیدبنعلىبنالحسینبنعلى .g
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وی منصــوب کــرد(ن.ک :طبــری ،1967 ،حــوادث 199قمــری) .وی 40روز بعد از حضــور در مرو
چشــم از جهــان فــرو بســت .ابوالفــرج اصفهانــی بــه نقــل از یــک راوی ،وی را مســموم شــده در مرو
میداند(ابوالفــرج اصفهانــی ،بــی تــا.)447-446 :
نتایــج پژوهــش دربــارۀ مهاجــران خراســان نشــان دهنده آن اســت که بیشــترین تعــداد را علویان
حســینی ،حســنی و بعدتــر بــه ترتیــب علویــان اطرفــی و عباســی تشــکیل مــی دادنــد(ن.ک:
دهقانپــور 82 :1394 ،بــه بعــد 337 ،بــه بعــد) .در گــروه علویــان حســینی بیشــترین تعــداد
مهاجــران از فرزنــدان امــام ســجاد gو امــام موســی کاظــم gبودنــد و بعــد از ایــن دو گــروه،
فرزنــدان امــام صــادق  gقــرار داشــتند .مهاجــرت گســتردۀ ایــن ســه گــروه از علویــان حســینی
را میتــوان ایــن چنیــن تشــریح کــرد :مهاجــرت فرزنــدان امــام موســی کاظــم  gرا میتــوان
بــه علــت هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا  gو خواهــران و بــرادران ایشــان در ابتــدای قــرن ســوم
و در ادامــه وجــود آرامگاههــا و مقابــر متعلــق بــه آنــان دانســت(برای اطــاع از مهاجــرت علویــان
حســینی و دیگــر گروههــای علــوی بــه خراســان و دیگــر مناطــق ایــران و همچنیــن نمــودار
پراکندگــی در مناطــق مختلــف ایــران ن.ک :دهقــان پــور 82 :1394 ،بــه بعــد) .از ایــن رو بــه نظــر
میرســد اهمیــت هجــرت امــام رضــا  gبــه ایــران و تاثیــر آن بــر رونــد مهاجرتهــا بــه حــدی
اســت کــه میتــوان بــه عنــوان یکــی از دورههــای مهــم مهاجــرت و یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر
آنهــا مطــرح شــود.
.2-2جبال
«فــرای» ایــران مرکــزی و جبــال را از نظــر جوشــش و در آمیختگــی عــرب و ایرانــی کــه بالمــال بــه
فرهنــگ ایرانــی منجــر شــد بــا خراســان هماننــد میداند(فــرای .)129 :1358 ،در اواخــر قــرن
ســوم قمــری ،دســتور عبداللــه بــن میمــون قــداح اهــوازی بــه خلــف حــاج ،نخســتین داعــی
شــیعیان اســماعیلی مذهــب منطقــه جبال ،گویای گســترش رشــد تشــیع در برخی مناطــق ایران
و از جملــه جبــال اســت« :تــو بــه جانــب ری رو کــه در ری و قــم و کاشــان و آبــه و والیــت طبرســتان
و مازنــداران همــه رافضــی انــد و دعــوی شــیعت کننــد و ایشــان دعــوت تــو را اجابــت کنند»(نظــام
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الملــک .)220: 1373،قمــی در کتــاب تاریــخ قــم و در صحبــت از اولیــن فــرد از ســادات
حســینی کــه بــه قــم آمــد از نــوادگان اســماعیل فرزنــد امــام صــادق gنــام میبــرد .ایــن مهاجــر،
حسینبنحســین  1اســت و بنــا بــه اظهــار قمــی زمــان حضــور و اســتقرار وی در قــم ،معاصــر بــا
زمــان امــام حســن عســکری یعنــی حــدود اواســط قــرن ســوم هجــری بــوده اســت(قمی:1361،
 .)211حــال آنکــه قبــل از حسینبنحســین و پــس از حضــور امــام رضــا  gدر ایـران ،بســیاری از
ســادات موســوی و رضــوی بــه ایــن شــهر مهاجــرت کــرده بودنــد و خــود قمــی نیــز بــه مهاجــرت آنان
ـینیه از فرزنــدان موســىبنجعفر علیهمــا ّ
اشــاره کــرده اســت« :دیگــر از ســادات حسـ ّ
الســام 2كــه
بقــم آمدنــد فاطمــه بــود دختــر موســىبنجعفر علیهمــا الســام ،چنیــن گوینــد بعضــى از مشــایخ
قــم كــه چــون امــام علــى بــن موســى ّ
الرضــا  gرا از مدینــه بیــرون كردنــد تــا بمــرو رود از بـراى عقــد
بیعــت بوالیــت عهــد بـراى او فــى ســنة مأتیــن خواهــر او فاطمــه بنــت موســى بن جعفــر س در ســنه
احــدى و مأتیــن بطلــب او بیــرون آمد»(همــان .)213 :قمــی دربــارۀ ورود موســی مبرقــع ،فرزنــد امام
جــواد gو فرزنــدان موســی مینویســد« :دیگــر از ســادات حسـ ّ
ـینیه از ســادات رضائیــه از فرزنــدان
امــام رضــا  gموسىبن ّ
محمدبنعلىبنموســى ّ
الرضــا  bصاحــب رضائیــه  ...اول كســى كــه
از ســادات رضویــه كــه بقــم آمدنــد از كوفــه ابــو جعفــر موسىبنمحمدبنعلىبنموســىبنجعفر
 bبــود وى در ســنه ســت و خمســین و مأتیــن از كوفــه بقــم آمــد و بقــم مقــام كرد»(همــان.)215 :
مولــف تاریــخ قــم همچنیــن بــه همراهــی و همــکاری اهالــی قم بـرای انجــام فعالیــت تبلیغی اشــاره
میکنــد و مینویســد« :در قــم پــس از ورود موســی مبرقــع س ـرایی ب ـرای وی فراهــم شــد و عوایــد
چنــد روســتا نیز بـرای فعالیتهای تبلیغــی در اختیــارش قـرار گرفت»(3همــان .)215 :جالب توجه
آنکــه مهاجــرت علویــان و مخصوصــا ســادات رضــوی و موســوی بــه مناطق مختلــف ایـران و از جمله
جبــال ،از ناحیــه کوفــه انجــام مــی شــده اســت .دربــاره اینکــه آنــان پــس از اســتقرار در ایــن مناطــق
بــه ایـران مهاجــرت کردنــد ،یــا کوفــه بــه عنــوان گــذرگاه آنــان از مدینــه بــه ایران بــوده اســت اطالعی
در دســت نیســت .قمــی اســامی دیگــر ســادات و امامزادگانــی را (غیــر از حضــرت معصومــه  hو
فرزنــدان امــام جــواد  bو  )...کــه تــا ســال تالیــف تاریــخ قم در ســال 378قمــری در مقبــرۀ بابالن
 .1فرزند جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق.g
 .2مطلب نقل مستقیم از کتاب تاریخ قم است و عین مطلب تکرار شده است.
 .3برای اطالع از دیگر مهاجران از خانواده مبرقع نک :همان216 ،213 :؛ ابن طباطبا.253 :1377 ،
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دفــن شــده انــد نیــز ذکــر کــرده اســت(ن.ک :قمــی216 :1361 ،؛ بحرالعلــوم گیالنــی:1376 ،
 .)169همچنیــن قمــی از ســادات موســویه در قــم از نســل ابراهیمبنموســیبنجعفر(ن.ک:
قمــی 221 :1361 ،بــه بعــد) و از فرزنــدان اسحاقبنابراهیمبنموســیبن جعفر(همــان)،
ارتبــاط آنــان بــا آبــه و رفــت و آمــد آنــان بیــن قــم و آبــه گــزارش مــی دهد(همــان) .از دیگــر علویــان
حســینی در قــم ،فرزنــدان محمــد بــن جعفــر صادق(دیبــاج) بودنــد .قمــی مینویســد«:در قــم از
فرزنــدان محمدبنجعفــر صــادق و فرزنــدان علیبنمحمدبنجعفــر صــادق کــه ســادات عزیزیــه
و محســنیهاند» حضــور دارند(همــان 222 :بــه بعــد) .قمــی همچنیــن از رفــت و آمــد آنــان بیــن
ری و قزویــن خبــر میدهد(همــان .)223 :نــوادگان محمــد دیبــاج نیــز در ایــن دوره در شــهرهای
قزویــن و ری پراکنــده شــدند(همان) .ابــن طباطبــا از حســین بــن علــى خــارص فرزنــد محمــد
دیبــاج بــه عنــوان مهاجــران قــم یــاد کــرده و بازمانــدگان وی را ابــو طاهــر احمــد ،علــى عبــد اللــه و
جعفــر اعمــى دانســته اســت(همان256 :؛ بــرای اطــاع از مهاجــرت علویــان بــه مناطــق مختلف
ایــران ن.ک :دهقــان پــور  .)201-82 :1394 ،از آنجــا کــه اولیــن علویــان مهاجــر بــه این منطقه
از ســادات رضــوی و موســوی(خواهر امــام رضــا و خویشــان ایشــان) بودنــد ،میتــوان مهاجــرت
علویــان بــه ایــن مناطــق را نیــز بــه طــور غیر مســتقیم بــا هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا  gپیوند
داد و آن را ســرآغاز مهاجــرت گســترده علویــان بــه مناطــق مختلــف جبــال دانســت .کریمــان نیــز
بســیاری از مهاجرتهــای انجــام شــده بــه ناحیــۀ ری را مربــوط بــه دوره والیتعهــدی امــام رضــاg
و بعدتــر همزمــان بــا خــروج علویــان در طبرســتان میداند(کریمــان 2536 ،خورشــیدی ،ج :1
 .)172از جملــه فرزنــدان امــام موســی کاظــم gکــه گمــان مـیرود در مهاجــرت بــزرگ بــرادران
امــام رضــا  gبــه ایــران حضــور داشــته و در ری مســتقر شــدهاند حمزهبنموســی اســت.
چندیــن مقبــره در چنــد جــای دیگــر ایــران نیــز بــه او نســبت داده شــده اســت .عالمــه مجلســی
وی را مدفــون در ری و در قریــه معــروف بــه شــاه زاده عبدالعظیــم میداند(مجلســی1403 ،ق ،ج
313 :48؛ کچوئــی قمــی1423 ،ق ،ج .)255 :2ابــن طباطبــا از مهاجــرت بعضــی از فرزنــدان
ی کاظــم بــه ری ســخن میگوید(ابــن طباطبــا:1377،
داودبنموسیبنابراهیمبنموســ 
158؛ عبیدلــی نســابه1413 ،ق )155 : .از دیگــر مهاجــران از نســل امــام موســی کاظــم ،فرزندان
جعفربنموسىبنابراهیمبنموســى کاظــم gبودند(ابــن طباطبــا .)159 :1377 ،ابــن عنبــه،
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موســی و ابوالحســن محمــد را از جملــه فرزنــدان جعفــر در ری میداند(ابن عنبــه.)203 :1380،
در ســال  250هجــری و بــا بــه قــدرت رســیدن حســنبنزید در طبرســتان ،محمدبــن
جعفربنحســن 1در رى دســت بــه قیــام زد و بــه حســنبنزید فرمانــرواى طبرســتان دعــوت
کرد(مســعودی1409 ،ق ،ج69 :4؛ ابوالفــرج اصفهانــی ،بــی تــا .)490 :عبــد اللــه بــن طاهــر
والــى نیشــابور او را دســتگیر كــرد و در نیشــابور بــه زندانــش انداخــت و وی همانجــا از دنیــا
رفت(ابوالفــرج اصفهانــی :همــان) .پــس از وی احمــد بــن عیســی 2در ری دســت بــه قیــام زد .او
نیــز داعــی حســن بــن زیــد بود(همــان) .احمــد بــن عیســى بــا مــردم رى نمــاز عیــد خوانــد و بــه
«الرضــا مــن آل محمــد» دعــوت كرد(طبــری ،1387 ،حــوادث  250هجــری؛ همچنیــن ن.ک:
مســعودی 1409 ،ق ،ج69 :4؛ قــس :ابــن اثیــر ،1385 ،حــوادث  251هجــری) .طبــری،
ادریــس بــن موســى 3را نیــز از همراهــان احمــد در قیــام مــی داند(طبــری ،1387،ج.)275 :9
گــزارش طبــری همچنیــن حاکــی از حملــه و قیــام احمــد بــن عیســى علــوى و حســین بــن احمد
كوكبــى بــه رى بــه ســال  252قمــری اســت(ن.ک :طبــری،1387 ،ج348 :2؛ قــس :ابــن اثیــر،
 ،1385ج 167 :7؛ همچنیــن ن.ک :ابوالفــرج اصفهانــی ،بــی تــا 492 :بــه بعــد) از ایــن رو تعداد
زیــادی از مهاجــران را افــرادی بــا گرایــش زیــدی تشــکیل مــی دادنــد .ایــن قیــام ها و حمــات همه
از طبرســتان و از مرکــز حکومــت علویــان طبرســتان و بــه نــام آنــان فرماندهــی مــی شــد .از ایــن رو
میتــوان احتمــال داد کــه بســیاری از ایــن قیامکننــدگان از آن ناحیــه بــه جبــال روی میآوردنــد.

 .3امام رضا gو فرقههای شیعی
هجــرت امــام رضــا  gبــه ایــران زمینهســاز مهاجــرت فرقههــای شــیعی شــد .قبــل از پرداختــن
بــه مهاجــرت فرقههــا ،بحــث از چگونگــی روابــط متقابــل آنهــا بــا امــام رضــا  gو بیــان جایــگاه
امــام نــزد ایــن گروههــا ضــروری بــه نظــر میرســد.
 .1فرزند عمر اشرفبنعلیبنحسینبنعلیg
 .2پسر علىبنحسین الصغیربنعلىبنحسینبنعلى.g
 .3پسر عبد اهللبنموسىبنعبداهللبنحسنبنحسنبن علىg
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 .1-3امام رضا gو زیدیه
از جملــه فرقههایــی کــه پــس از هجــرت امــام رضا gبــه ایــران مهاجرت کردنــد زیدیهــا بودند.
بــا وجــود اینکــه امــام باقــر و امــام صــادق bبــا نظــرات زیــد مخالــف بودنــد؛ ولــی بــه او بــا دیــده
احتــرام نگریســته و از او بــه نیکــی یــاد کــرده انــد .ســخنان فراوانــی از امــام باقــر و امــام صــادقb
دربــارۀ زیــد ،در تجلیــل از او و جایگاهــش در میــان خانــدان نبوت در دســت اســت(ن.ک :بهرامی،
 .1)719-717 :1383گــزارش هایــی نیــز از نمــاز گــزاردن امــام صــادق  gبــر پیکــر زیدبنعلــی
وجــود دارد(ن.ک :میرحســینی ،1392 ،ج .)388 :2آنــگاه کــه مامون ،زیدبنموســی ،بــرادر امام
رضــا gرا بــا زیدبنعلــی مقایســه کــرد امــام رضــا  gاعتــراض کــرد و ایــن مقایســه را درســت
ندانســت .امــام زیــد بــن علــی را از علمــای آل محمــد دانســت «کســی کــه بــرای خداونــد به خشــم
آمــد و جهــاد نمــود  ...و بــه الرضــا مــن آل محمــد دعــوت نمــود»(ن.ک :ابــن بابویــه 1404 ،ق،
ج .)225 :1گــزارش اســت کــه حضــرت رضــا  gدر نیشــابور بــه زیــارت مقبــره نــواده زیــد بــن
علــی یعنــی محمــد محــروق رفــت و وی را مخــدوم خــود خواند(حاکــم نیشــابوری.)211 :1375،
ســنت قیــام بالســیف کــه در طــول ســدۀ دوم هجــری از ســوی برخــی رجــال اهــل بیــت در ادامــه
قیــام زیــد بــن علــی دنبــال گردید(ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج 225 :1بــه بعــد؛ پاکتچــی،1392 ،
ج172 :1؛ ن.ک :ابوالفــرج اصفهانــی ،بــی تــا 465 ،447 ،446 ،388 :بــه بعــد) پیــروان زیــد
یــا بــه تعبیــر دیگــر شــیعیان زیــدی را در تقابــل بــا امامیــه قــرار داد(پاکتچــی ،1392 ،ج.)172 :1
پیــروان فرقــه زیدیــه از زمــان صادقیــن بــه بعــد ،راه خــود را از ائمــه شــیعه امامیه جــدا کردنــد و تنها
مرجعیــت علمــی و فکــری و نــه سیاســی و رهبــری دینــی بــرای آنــان قائــل بودند(میرحســینی،
 ،1392ج395 :2؛ ن.ک :صفــری فروشــانی .2)112-83 :1392 ،انعــکاس دیــدگاه زیدیــه در
کتــاب حقائــق المعرفــه دربــاره رویکردهــای سیاســی امــام رضــا gقابــل توجــه اســت .در ایــن
کتــاب خانــدان رســول اللــه nبــا تعبیــر اهــل بیــت bبــه دو گــروه تقســیم شــدهاند؛ گــروه اول
کســانی هســتندکــه معتقــد بــه قیــام بــوده و دیگــران را بــه ســوی خــود فــرا خواندهاند(متــوکل
علــی اللــه491-481 :2003،؛ میرحســینی ،1392 ،ج .)359 :2در مقابــل ،گــروه دوم نــه اهــل
 .1بــرای اطــاع از ایــن گــزارش هــا ن.ک :کریمــان59 :1364 ،؛ همچنیــن بــرای اطــاع از روایــات دربــاره اقــرار و اعتــراف زیــد بــه امامت
ائمــه اثنی عشــر ن.ک :کریمــی.58-48 :1364 ،
 .2درباره مناظره امام رضا gبا زیدیه در بصره قبل از ولیعهدی ن.ک :میرحسینی ،1392 ،ج.395 :2
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قیــام بودنــد و نــه مخالفتــی بــا آن داشتند(میرحســینی ،1392 ،ج  .)359 :2مولــف ایــن کتــاب،
امــام رضــا gرا در شــمار طبقــه دوم قــرار مــی دهد(همــان) .در متــون زیدیــه گاه امــام رضا gبه
عنــوان شــخصیتی هــم ســو بــا افــکار آنهــا معرفــی میشــود .بارزتریــن شــاهد ،آن کــه امــام رضــا
 gرا یکــی از داعیــان یحیــی بــن عبداللــه(د193.ق) دانستهاند(شــهاری صنعانــی1423،ق:
263؛ میرحســینی ،1392ج .)360 :2مســوری نیــز ســه نســل از اوالد امــام صــادق gرا کــه،
بالطبــع علیبنموســی الرضــا  gنیــز در آن جــای میگیــرد ،معتقــد بــه باورهــای زیــد بــن علــی
میداند(مســوری ،بــی تــا261 :؛ میرحســینی ،1392 ،ج.)360 :2
دربــاره دیــدگاه زیدیــان دربــاره مســاله والیتعهــدی امــام رضــا  gنیــز بایــد گفــت زیدیــه بــه
دلیــل آن کــه بــه ماننــد امامیــه ،خالفــت را حــق اهــل بیــت پیامبــر  nمــی داننــد بــه اعطــای
والیتعهــدی بــه دیــده جایگاهــی کــه حضــرت رضــا  gبــر اثــر گشــاده دســتی و افاضــات مامون
بــه آن نائــل آمــده باشــند نمــی نگرنــد ،بلکــه آن را حــق علویــان مــی دانند(میرحســینی،1392 ،
ج .)361 :2پیــروان مذهــب زیدیــه ،علیبنموســی الرضــا gرا بــه عنــوان یکــی از راویــان
حدیــث میپذیرنــد و نــه کســی کــه ســخن اش به ماننــد پیامبــر  nحجــت باشــد(همان .)364 :
آنــان تــا پیــش از جریــان والیتعهــدی بــه امــام رضــا  gتنهــا بــه عنــوان یکــی از اهــل بیــت
 bو از نــوادگان امــام حســین gمینگریســتند و مرجعیــت دینــی و مذهبــی هــم شــأن یــک
امــام بــرای ایشــان قائــل نبودند(همــان) .گــروه دیگــری از زیدیــه نیــز پــس از بیعــت والیتعهــدی
بــه امامــت علیبنموســی  gقائــل گشــتند امــا هنگامــی کــه آن حضــرت بــه شــهادت رســید
آنــان نیــز از اعتقــاد خــود دســت شستند(اشــعری1400 ،ق19 :؛ میرحســینی ،1392 ،ج:2
 .) 397از ایــن رو مــی تــوان احتمــال داد کــه برخــی زیدیــان ،پذیــرش والیتعهــدی را نوعــی قیــام
بــرای رســیدن بــه حکومــت و یــا زمینهســازی در راســتای آن تفســیر کردنــد و بــه امامــت حضــرت
رضــا  gایمــان آوردند(میرحســینی ،1392 ،ج .)398 :2شــاهد ایــن امــر را میتــوان در کتــب
تراجــم زیدیــه مشــاهده کــرد؛ آنجــا کــه امامــت تمــام شــیعیان را در دورۀ والیتعهــدی منحصــر بــه
حضــرت رضــا  gمیداننــد(ن.ک :محمــد بــن ابراهیم ،بــی تــا63 :؛ میرحســینی ،1392 ،ج:2
 .)398گروههــای عمــدهای از زیدیــه پــس از طــرح مســئله والیتعهــدی امــام رضــا  ،gامامــت
آن حضــرت را قبــول کردنــد و از مخالفــت دســت برداشــتند ،گرچــه در همیــن گــزارش آمده اســت
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کــه علــت ایــن گرایــش رســیدن بــه اهــداف دنیــوی بــوده اســت و ایشــان پــس از شــهادت امــام
رضــا  gدوبــاره بــه مذهــب زیدیه بازگشــتند(صفری فروشــانی .)73 :1388 ،از این رو بیشــترین
تعامــل زیدیــه بــا حضــرت رضــا  gمربــوط بــه دوران پــس از والیتعهــدی ایشــان اســت .زیدیــان
در قبــال پذیــرش والیتعهــدی امــام رضــا gبــه ســه گــروه تقســیم شدند(میرحســینی،1392 ،
ج : )396 :2در کنــار زیدیانــی کــه بــه والیتعهــدی امــام رضــا  gچنــان خوشبیــن بودنــد
کــه امامــت ایشــان را پذیرفتنــد بایــد بــه قاطبــه پیــروان ایــن فرقــه اشــاره کــرد کــه بــا والیتعهــدی
امــام رضــا  gمخالفتــی نداشــتند .مهمتریــن شــاهد ایــن مســئله را میتــوان در فروکــش کــردن
قیامهایــی بــا بنمایــه تفکــر زیــدی در دورۀ مامــون مشــاهده کــرد .شــاهد دیگــر ،حضــور برخــی
ســران زیدیــه در مجلــس واگــذاری والیــت عهــدی بــه علیبنموســی الرضــا  gو بیعــت بــا
ایشــان اســت(ابوالفرج اصفهانــی ،بــی تــا456 :؛ میرحســینی ،1392ج .)400 :2گروهــی نیــز
بــا والیتعهــدی مخالــف بودنــد(ن.ک :میرحســینی ،1392 ،ج .)401 :2مولــف بلــوغ االرب
علیبنموســی الرضــا  gرا در مــدت زمــان والیــت عهــدی ،امــام میدانــد و دلیــل خــود را بیعــت
همگانــی و اجماعــی با ایشــان عنــوان میکند(شــهاری صنعانــی1423 ،ق263 :؛ میرحســینی،
 ،1392ج .)399-398 :2نکتــه جالــب توجــه آنکــه در کتــاب ائمــه اهــل البیــت الزیدیــه نــام امــام
رضــا  gبــه عنــوان امــام شــانزدهم فرقــه زیدیــه آمــده اســت(عباس محمــد زیــد1422 ،ق53 :؛
میرحســینی ،1392 ،ج .)399 – 398 :2عبــاس محمــد زیــد ،امامــت علیبنموســی  gرا مــورد
اتفــاق و اجمــاع چهــار گــروه زیدیــه ،اثنــا عشــریه ،عباســیان و اهــل ســنت میدانــد(1422ق:
53ـ 54؛ میرحســینی ،1392 ،ج .)400 :2کامــل شــیبی نیــز در کتــاب الصلــه بیــن التصــوف
و التشــیع بــه ایــن واقعیــت اعتــراف میکنــد و میگویــد« :امــام رضــا  gپــس از ولیعهــد شــدن
دیگــر تنهــا پیشــوای شــیعیان نبــود ،بلکــه اهــل ســنت ،زیدیــه و دیگــر فرقــه هــای متخاصم شــیعه
هــم بــر امامــت و رهبــری وی اتفــاق کردند»(کامــل شــیبی .)218-217 : 1969،در ادامــه ایــن
بحــث میتــوان از القــاب ،عناویــن و تعابیــر بــه کار بــرده شــده دربــاره امــام رضــا  gدر منابــع
ّ
زیــدی ســخن گفــت .از جملــه ایــن عناویــن االمــام الحجه(محلــی81 :2002،؛میرحســینی،
 ،1392ج ،) 400 :2االمــام االکبــر االعظــم (شــهاری صنعانــی1423 ،ق ،)268 :کان من العلم و
الفضــل و الزهــد و العبــاده بحیــث لــم یکــن فی عصــره مثله(ابــن ابــی الرجال ،بــی تــا ،ج325: 4؛
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میرحســینی ،1392 ،ج )353 :2اســت .همچنیــن چهــار لقــب مشــهور امــام در کتــب زیدیــه؛
رضــا ،صابــر ،رضــی و وفی است(قاســم بن ابراهیــم الرســی1419 ،ق70 :؛ میرحســینی،1392 ،
ج .)354 ،353 :2یکــی از امامانــی کــه در منابــع زیدیــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته اســت امام
رضــا  gو احادیــث منســوب و منقــول از ایشــان اســت .در بســیاری از مــوارد نیــز نــام امــام رضــا
 gدر کنــار زیــد بــن علــی ،ناصــر اطــروش ،امــام مویــد باللــه ،امــام مرشــد باللــه و دیگــر علمــا
و بــزرگان زیــدی و در روایــت احادیــث مربــوط بــه تفضیــل امــام علــی gبــر صحابــه ،ســفارش
تمســک بــه ثقلیــن و  ..آمــده اســت(ن.ک :مویــدی1422 ،ق ،ج  .)100-76 ،84-83 : 1از جمله
موضوعــات پرتکــرار از روایــات رضــوی در منابــع زیــدی جایــگاه امامــت و والیــت(ن.ک :شــهاری
صنعانــی1423ق184 :؛ قــس :میرحســینی1392 ،ق ،ج ،)369 :2فضایــل اهــل بیــت ،وجــوب
نیکــی بــه اهــل بیــت  bو عقوبــت ظلــم بــه آن هاســت(ن.ک :ابــن مرتضــی ،بــی تــا :172 :روی
عــن النبــی انــه قــال لعلــی و الحســن و الحســین و الفاطمــه انــا حــرب لمــن حاربکــم و ســلم لمــن
ســالمکم؛ محلــی1423 ،ق ،ج « :8 :1ثالثــه انــا شــفیع لهــم یــوم القیامــه :الضــارب بســزهیفه
امــام ذریتــی ،و القاضــی لهــم حوائجهــم عندمــا اضطــروا الیــه ،و المحــب لهــم بقلبــه و لســانه»).
پربســامدترین روایــت منقــول از امــام رضــا  gدر کتــب زیدیــه روایــت مشــهور بــه سلســله الذهــب
است(مســوری ،بــی تــا14 :؛ میرحســینی،1392 ،ج.)367 :2
همانطــور کــه گفتــه شــد زیدیــان پذیــرش ولیعهــدی از ســوی امــام رضــا gرا نمــادی از قیــام
بالســیف تلقــی کردنــد و بســیاری از آنــان گــرد امــام جمــع شــدند؛ همیــن امــر عامــل مهاجــرت
بســیاری از آنــان بــه ایــران بــود .از ایــن رو مــی تــوان بــرای هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا gبــه
طــور غیرمســتقیم نقــش و تاثیــری در شــکلگیری حکومــت علویــان طبرســتان قائــل شــد.
امــام رضــا gبــه عنــوان یکــی از اهــل بیــت  ،bاز موقعیتــی ویــژه نــزد همــۀ گروههــا و فرقــه
هــای مســلمان برخــوردار بــود .پــس از جریــان ولیعهــدی در مکــه نیــز مــردم بــا امــام رضــاg
بیعــت کردنــد و لبــاس ســبز پوشــیدند(یعقوبی ،بــی تــا ،ج449 :2؛ همچنیــن بــرای اطــاع از
گــزارش مربــوط بــه اســتقبال بــزرگان اهــل ســنت از امــام رضــا  gبــه هنــگام ورود بــه نیشــابور
ن.ک :حاکــم نیشــابوری .)208-207 :1375 ،از ایــن رو جایــگاه و موقعیــت خــاص امــام در بیــن
فرقههــای اســامی(اعم از شــیعه و اهــل ســنت) گذشــته از آنکــه اتحــاد فرقــه هــای اســامی را
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در ایــن دوره باعــث شــد(ن.ک :دهقــان پــور )330-310 :1396 ،گســترش مهاجــرت علویــان و
تــداوم آن را نیــز بــه دنبــال داشــت و زمینــه ســاز مهاجرتهــای گســترده ایــن افــراد بــا گرایشهــای
مختلــف بــه جــای جــای ایــران آن روزگار شــد .در نتیجــه ،موقعیــت سیاســی فراهــم شــده بســتری
بــرای فعالیــت سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی علویــان در ایــران بــه وجــود آورد و نــه تنهــا علویــان
بلکــه تمــام مســلمانان را بــه گــرد فرزنــد پیامبــر جمــع کــرد؛ موقعیتــی کــه میتــوان گفــت بعــد از
امــام علــی ،gبــرای اولیــن بــار بــرای فــردی از اهــل بیــت فراهــم شــد و جامعــه اســامی بعــد
از رحلــت پیامبــر nیــک بــار دیگــر شــاهد اتحــاد مســلمانان حــول محــور امامــت بــود .از ایــن رو
حضــور امــام رضــا ،gبــا در نظــر گرفتــن جایــگاه ویــژۀ ایشــان نــزد فرقههــای اســامی ،میتوانــد
بــه عنــوان زمینــه و عاملــی مهــم بــرای مهاجــرت گســترده علویــان و شــیعیان بــه مناطــق مختلــف
ایــران مطــرح شــود.
.2-3امام رضا gو اسماعیلیه
پــس از آن کــه شــیعیان مدینــه بــه امــام کاظــم gگرویدنــد ،محمــد بــن اســماعیل بــه ایــران و
ســرزمین های شــرقی بالد اســامی مهاجــرت کرد(دفتــری122 :1375 ،؛ میرحســینی،1392،
ج . )224 :1محمــد فعالیتهــای خــود را بــه صــورت پنهانــی و بــه دور از مراکــز اصلــی شــیعه
نشــین دنبــال کــرد .بــه همیــن دلیــل ارتباطــی میــان او و پیروانــش بــا امــام رضــا  gدر تاریــخ
ثبــت نشــده است(میرحســینی ،1392 ،ج224 :1ـ  .)225امــا بــر اســاس آثــار تالیــف شــده
بــه وســیله برخــی شــاگردان ایشــان بــا عنــوان ردیــه بــر اســماعیلیه( ن.ک :نجاشــی1416 ،ق:
 )310میتــوان تــا حــدی بــه موضــع ایشــان دربــاره ایــن گــروه پــی بــرد .هــر چنــد ارتبــاط ایــن
گــروه بــا امــام رضــا  gنســبت بــه دیگــر فــرق کمرنگتــر بــود ولــی مهاجرتهــای ایــن گــروه
نیــز بنــا بــر برخــی گــزارش هــا بــا امــام رضــا  gپیونــد میخــورد .گــزارش جالــب توجــه خواجــه
رشــید الدیــن فضــل اللــه همدانــی ،مهاجــرت اســماعیلیان بــه ایــران را نیــز بــا شــهادت امــام رضــا
 gو حــوادث پــس از آن ارتبــاط میدهــد .هــر چنــد منبــع خواجــه رشــیدالدین در ایــن گــزارش
مشــخص نیســت و در دیگــر منابــع نیــز چنیــن گزارشــی نیامــده و ایــن امــر به تواتر نرســیده اســت
امــا تاکیــد وی بــر تاثیــر شــهادت امــام رضــا  gبــر مهاجــرت اســماعیلیان قابــل توجــه و تامــل
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اســت .وی مینویســد «:علىبنموســى الرضــا ،علیهمــا الســام بــه مدینــه بــود تــا آنــگاه كــه
مأمــون او را بــه خراســان خوانــد و خالفــت بــه وى تفویــض كــرد بــه موجــب خطــى كــه پیــدا و امــروز
در مشــهد طــوس اســت .عاقبــت بــه طــوس مســموم وفــات یافــت هــم آنجــا مدفــون شــد .بعــد
غ تفحــص ایشــان مىكردنــد .اوالد اســماعیل نیــز
از ایــن ،عباســیان بــرای دعــوى امامــت بــه تیـ 
متــوارى شــدند و از مدینــه بعضــى بــر صــوب عــراق و خراســان و قومــى بــه جانــب مغــرب رفتنــد»
(همدانــی.)6 :1381 ،

نتیجهگیری
مهاجــرت اعــراب در دوره عباســی بیشــتر علویــان و شــیعیان را شــامل مــی شــد .در گزارشهــای
منابــع دربــارۀ علــت حضــور مهاجــران در ایــران از قــرن ســوم قمــری بــه بعــد ،هجــرت امــام رضــا
 gنقطــۀ عطــف محســوب مــی شــود .از بین پنــج دوره و بــه عبارتی پنــج عامل تعیین کننــده در
مهاجــرت علویــان در دوره عباســی ،یکــی از دورههــا و یکــی از عوامل مهم هجــرت و ولیعهدی امام
رضــا  gاســت .گزارشهــای منابــع متعــدد نشــان دهنــدۀ آن اســت کــه مهاجرتهــای همزمــان
بــا ولیعهــدی یعنــی مهاجرانــی کــه همــراه امــام از مدینــه بــه مــرو حرکــت کردنــد بســیار محــدود
بــود و گزارشــی از حضــور افــراد خانــواده و نزدیــکان امــام در دســت نیســت و تعــداد مهاجرانــی کــه
بعــد از ولیعهــدی و بــه طــور جداگانــه بــه ایــران مهاجــرت کردنــد ،بســیار بیشــتر بــود .مهاجــرت
علویــان بــه ایــران پــس از شــهادت امــام رضــا  gنیــز ادامــه یافــت و مناطــق مختلــف ایــران و بــه
ویــژه ایالتهــای خراســان ،جبــال ،طبرســتان و فــارس را در برگرفــت .تاثیــر حضــور ایشــان بــر
مهاجرتهــا را نبایــد فقــط در مهاجــرت علویــان و شــیعیان بــا گرایــش امامــی دیــد زیــرا امــام رضــا
 gبنــا بــه اطالعــات منابــع فرقــه هــای اســامی اعــم شــیعی(امامی و غیــر آن) و اهــل ســنت؛
در دوره امامــت و بــه ویــژه در دوره حضــور در ایــران مــورد احتــرام همــه گروههــا و فرقههــا بــود از
ایــن رو ولیعهــدی ،حضــور و در ادامــه شــهادت ایشــان عامــل بســیاری از مهاجرتهــا شــد .در ایــن
بیــن شــیعیان و علویــان زیــدی ،تعــداد زیــادی از مهاجــران را بــه خــود اختصــاص مــی دادنــد .ایــن
امــر تــا حــدی ناشــی از اعتقــاد ایــن فرقــه بــه قیــام بالســیف بــود .زیدیــان پذیــرش والیتعهــدی را
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نوعــی قیــام بــرای رســیدن بــه حکومــت یــا زمینهســازی در راســتای آن تفســیر کردنــد و بــه امامــت
حضــرت رضــا ع ایمــان آوردنــد .از ایــن رو مهاجــرت امــام رضــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم
زمینهســاز مهاجــرت علویــان بــه ایــران مطــرح بــود و تاثیــر بســیاری بــر شــکلگیری و تــداوم ایــن
پدیــده مهــم اجتماعــی داشــت.
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ملک ،فاطمه؛ اخوان مقدم ،زهره؛ قطبی ،ثریا ( .)1399مؤلفههای شناختی
خودکنترلی در روایات امام رضا  gبا روش تحلیل محتوا.
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.208-175 .)4( 8 .
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مقاله پژوهشی
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مؤلفههایشناختیخودکنترلیدرروایات
امام رضا  gبا روش تحلیل محتوا

دریافت 1398/9/5 :پذیرش1398/12/21 :
فاطمه ملک ،1زهره اخوان مقدم ،2ثریا قطبی

3

چکیده
خودکنترلــی توانایــی فــرد در کنتــرل ارادی فرایندهــای درونــی و بروندادهــای رفتــاری اســت و معیــار
ســنجش کنتــرل نفــس ،انطبــاق بــا موازیــن شــرع و آموزههــای الهــی اســت .هــدف از ایــن پژوهــش،
شناســایی و تحلیــل مولفــه هــای شــناختی خودكنترلــی در كالم امــا م رضــا  gو تعییــن میــزان توجــه به
آن اســت .روش تحقیــق توصیفیتحلیلــی از نــوع تحلیــل محتواســت و واحــد تحلیــل ،مضمــون روایــت و
جامعــه پژوهــش روایــات امــام رضــا  gدر کتــاب مســندالرضا gاســت .یافتههــای تحقیــق نشــان مــی
دهــد کــه مولفــه شــناختی خودکنترلــی در کالم امامرضــا gدر بــر گیرنــده  ۹۲مضمــون روایــت و ۳۰
ـناختی «خودکنترلــی» شــامل آگاهــی از زمینههــای
درصــد از مجمــوع روایــات رضــوی اســت .مؤلفــه شـ
ِ
تحقــق خودکنترلــی ،آشــنایی بــا عوامل ایجــاد خودکنترلی ،آشــنایی بــا آثــار خودکنترلی و شــناخت موانع
خودكنترلــی اســت .نتیجــه آن کــه ُبعــد شــناختی خــود کنترلــی عــاوه بــر تأثیــر بــر بعــد عاطفــی و رفتاری
بــه رشــد آگاهیهــا و اعتــای مهارتهــای عقالنــی ،تحلیــل و تفکــر در کنتــرل نفــس و در نهایــت ســعادت
بشــر منجــر میشــود.
کلیدواژهها :امام رضا ،gخودکنترلی ،مؤلفه شناختی ،تحلیل محتوا ،اخالق.
 .1کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدfateme@ymail.com :
 .2دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم واحد تهران (نویسنده مسئول)dr.zo.akhavan@gmail.com :
 .3دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدsghotbi@shahed.ac.ir :
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مقدمه
انســان بــه عنــوان پیچیدهتریــن موجــود عالــم هســتی ،همــواره موضــوع مطالعــۀ علــوم بشــری
بــا گرایــش هــای گوناگــون قــرار گرفتــه اســت .در سراســر جهــان ،دانشــمندان بــا تدویــن ،نشــر
و توســعۀ علــوم بــا محوریــت انســان ،درصــدد نشــان دادن عظمــت وجــودی انســان هســتند.
مكتــب اســام بــا بینــش عمیــق و همــه جانبــۀ خــود ،تمامــی ابعــاد وجــودی انســان را مــورد توجه
قــرار داده و بــا واقعگرایــی خــاص خــود ،انســان را در جایــگاه واقعــی در نظــر گرفتــه اســت .بــر
ایــن اســاس كتــاب انســان ســاز قــرآن بــا تشــریح صفــات پســندیده و صفــات مذمــوم و برشــمردن
اســتعدادهای انســان ،ماهیــت او را بــه بهتریــن گونــه بــه تصویــر كشــیده اســت .اســام بــا آگاهــی
کامــل از نیازهــای مــادی و معنــوی انســان و داشــتن تعالیــم آســمانی هماهنــگ بــا فطــرت و عقل
آدمــی در حــوزۀ اخــاق تأثیــر گــذار اســت و باعــث ایجــاد تحــول در انســان میشــود؛ بــه گونـهای
کــه اگــر عناصــر معرفتــی و عبــادی در دیــن نتواننــد در حــوزۀ اخالقــی تأثیــر بگذارنــد بــه كمــال
خــود دســت نیافتهانــد .ایــن نــگاه مكتــب اســام عــاوه بــر حــوزۀ اخــاق در همــۀ زمینــه هــا از
ََ
َّ َ َّ َّ َ
الصــاة
«...و أ ِقـ ِـم الصــاه ِإن
جملــه احــكام و شــریعت نیــز پــا برجاســت .خداونــد میفرمایــد:
ْ َ
َت ْنهــى َعـ ْ َ ْ
ـاء َو ال ُم ْنك ِر(»...عنكبــوت )45 ،؛  ...و نمــاز را بــه پــا دار كــه نمــاز از كار زشــت و
ـن الفحشـ ِ
ِ
ناپســند بــاز مـیدارد ،...بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از صفــات انســانی نقــش بازدارنــده دارد ،بدین
معنــی كــه حافــظ وضعیــت مطلوب در نفــس اســت و آن را از افــراط و تفریــط در غرایز باز مــی دارد،
زمینهســاز فضیلتهــای اخالقــی متعــددی اســت .کشــش انســان به ســوی نیکــی هــا و در نهایت
میــل او بــه رضــا و قــرب الهــی ،توانایــی مهــارت خودکنترلــی در برابــر زشــتیها و گناهــان ،بــه طور
فطــری در نهــاد انســان از ســوی خداونــد بــه ودیعــت گذاشــته شــده اســت .انســان با تقــوای الهی
و بهرهگیــری از قــوای تعقــل و دوری از هــر آنچــه انســان را بــه ســمت پلیدیهــا ســوق میدهــد،
خــود را کنتــرل نمــوده و در مســیر قــرب الهــی پیــش مـیرود .بــر اســاس آموزههــای دینــی انســان
موظــف اســت قبــل از هركــس بــه اعمــال و رفتــار خــود نظــارت داشــته باشــد تــا بتوانــد بــر اســاس
شــاخصهای دینــی رفتــار خــود را كنتــرل و اصــاح کنــد .بیانــات پیشــوایان دیــن بــه عنــوان آینــه
تمــام نمــای دیــن بــه خوبــی نشــان دهنــده ایــن شــاخص اســت .برخــورداری از نعمــت عقــل بــه
عنــوان برتریــن موهبــت الهــی و بهرهمنــدی از آن در ســایۀ آمــوزه هــای وحیانــی باعــث رســیدن
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا  gبا روش تحلیل محتوا (ملک و همکاران)

انســان بــه واالتریــن مقــام وجــودی ممكنــات عالــم میگــردد .عقــل باعــث میشــود انســان بــا
کنتــرل رفتــار خویــش و بازدارندگــی داوطلبانــه امیــال نفســانی ،در جهــت نیــل بــه کمــال مطلــوب
گام بــردارد .مهارتهایــی كــه بــرای تغییــر رفتارهــا و مهــار پاســخ هــای هیجانی شــدید الزم اســت،
در چارچــوب خودكنترلــی جــای میگیــرد.
در دهــه هــای اخیــر ،مطالعــات بیــن رشــتهای و رابطــۀ مؤلفــه هــای قرآنــی بــا متغیرهــای روان
شــناختی ،كانــون توجــه پژوهشــگران مختلــف قــرار گرفتــه اســت(آذربایجانی و موســوی اصــل،
 .)۵:۱۳۸5بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش معصومیــن  bبــه عنــوان برتریــن مربیــان انســان ،ایــن
پژوهــش بــرآن اســت تــا بــه تحلیــل بعــد شــناختی خودکنترلــی در روایات کتــاب مســند الرضا g
بپــردازد .در پیشــینۀ پژوهــش حاضــر تــا ســال هــای اخیــر ،پژوهشــی بــا موضــوع بررســی رابطــۀ
دینــداری بــا عامــل مســتقل خودكنترلــی یافــت نشــد .نــوآوری پژوهــش حاضــر شناســایی مؤلفــۀ
شــناختی خودکنترلــی در متــون روایــی امــام رضــا  gبــوده کــه بــا هــدف برجستهســازی اهمیت
خودكنترلــی در بهداشــت روانــی و بهبــود رفتارهــای اجتماعــی انجــام گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه
ضــرورت مطالعــات نظــری بــرای تحــول در علــوم انســانی و لــزوم تمســک بــه عتــرت ،ایــن تحقیــق
تالشــی در عرصــۀ شــکوفایی و تولیــد علــم مبتنــی بــر آمــوزه هــای دینی در ارتقای ســطح ســامت
معنــوی افــراد و جامعــه خواهــد بــود.

چارچوب مفهومی
مؤلفههــای شــناختی از دیــدگاه روانشناســی ،مؤلفــه هایــی هســتند که بــا جنبههــای گوناگون
دانســتن از جملــه ادراک ،داوری ،اســتدالل ،بــه خاطــر آوردن ،تفکــر و تصــور ارتبــاط دارد .بــه
عبــارت دیگــر مؤلفه هایــی که مجموعـهای از اعتقادها ،افــکار ،نگرش هــا ،انتظارهــا و رویدادهای
ذهنــی دیگــر را در بــردارد ،در دســته بنــدی مؤلفههــای شــناختی قــرار میگیرد(روزنهــان و
ســلیگمن .)26 :۱۳۸۵ ،از دیــدگاه صاحبنظــران علــم اخــاق ،مؤلفــه هــای شــناختی بــر
اســاس عملکــرد عقــل نســبت بــه قــوای دیگــر در نظرگرفتــه میشــود .نفــس انســان ،مشــتمل بــر
چهــار قــوای عقــل ،شــهوت ،غضــب و وهــم اســت .شــأن عقــل ،ادراك حقایــق امــور و تمیــز بیــن
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

177

178
نیكیهــا و بدیهــا و امــر بــه كارهــای پســندیده و نهــی از صفــات مذمــوم اســت .مقتضــای عقــل
آن اســت كــه نگــذارد قــوای دیگــر ،نفــس را مطیــع خــود ســازد كــه اگــر عقــل ،ســایر قــوا را مطیــع
خودگردانــد ،بــرای قــوای دیگــر تهذیــب و پاكیزگــی بــه دنبــال دارد(نراقــی .)30 ،1386 ،بــه
همیــن دلیــل مكانیســم شــناخت تعقلــی از پیچیدهتریــن مكانیسـمهای وجــود انســان اســت كــه
اگــر دقــت شــود دروازه شــگفتی بــرای شــناخت خــود انســان اســت و بــدون شــناخت واقعبینانــه
از انســان ،شــناخت مســیر تكامــل و كمــال مطلــوب وی موضوعــی كامال مبهــم و نامفهــوم خواهد
بود(مطهــری۱۷: ۱۳۷۳ ،؛ امــان آبــادی .)42-29 :۱۳۸۲ ،بــا توجــه بــه دیــدگاه روانشناســی و
دیــدگاه اســامی میتــوان گفــت وجــه اشــتراک در تعریــف هــر دو نقــش عقــل بــه عنــوان عامــل
تعییــن کننــده در رفتــار مطلــوب و کنتــرل رفتــار نامطلــوب در نظــر گرفتــه میشــود و ایــن همــان
هــدف اصلــی تربیــت رفتــاری صحیــح اســت.
خودكنترلــی (ضبــط النفــس )1بــه معنــای توانایــی پیــروی از درخواســت معقــول ،تعدیــل رفتــار
مطابــق بــا موقعیــت ،بــه تأخیــر انداختــن ارضــای خواســتهها در چارچــوب قابــل قبــول اجتماعی
بــدون مداخلــه و هدایــت مســتقیم فــرد دیگــر اســت(جان بزرگــی .)۵۸: ۱۳۸۷،خودكنترلــی
حالتــی در درون فــرد اســت كــه او را بــه انجــام وظایفــش متمایــل ســاخته ،بــدون آنكــه عامــل
خارجــی او را تحــت نظــارت داشــته باشــد(الوانی .)۱۳۴: ۱۳۸۲ ،خودكنترلــی بــا واژههایــی
همچــون خویشــتنداری ،2اراده(3خداپناهــی ،)77 :1376 ،خــودداری ،4خودبــازداری،5
خودگردانــی ،6اداره خــود ،مدیریــت خــود ،7كفنفــس ،خودنظمــی ،خودمهارگــری ،8چیرگــی
برخــود ،9خودتأدیبــی ،تســلط برنفــس ،10خودتنظیمــی ،خودوارســی ،خــود ســازماندهی و در
علــوم اســامی بــا خویشــتنداری ،خویشــتنبانی ،خودپایــی ،خودنگهــداری،اراده ،تزكیــۀ نفس،
1. self control
2. self restraint
3. will
4. self restraint
5. self restraining
6. self administration
7. self management
8. self control
9. self governing
10. self governing
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مالكیــت نفــس ،تقوا(مطهــری ،)۱۷:۱۳۶۸ ،صبــر ،ورع ،خودتربیتــی و خوداصالحــی اشــتراك
معنایــی دارد(آذربایجانــی و دیلمــی .)۲۲۳: ۱۳۸۵ ،در تبییــن مفهــوم خودكنترلــی بیــان شــده
اســت :مراقبتــی درونــی اســت كــه بــر اســاس آن وظایــف محــول شــده انجــام و رفتارهــای ناهنجار
و غیــر قانونــی تــرك میگــردد بــی آنكــه نظــارت یــا كنتــرل خارجــی در بیــن بــوده باشــد(پیروز و
دیگــران .)25 :1386 ،خودكنترلــی حالتــی اســت در درون فــرد كه او را بــه انجام وظایفش متمایل
میســازد ،بــدون آنكــه عامــل خارجــی او را تحــت نظــارت داشــته باشــد(الوانی.)۱۳۴:۱۳۸۲،
همچنیــن خودكنترلــی توانایــی پیــروی درخواســت معقــول ،تعدیــل رفتــار مطابــق با موقعیــت ،به
تأخیــر انداختــن ارضــای یــک خواســته در چارچــوب پذیرفتــه شــده اجتماعــی بــدون مداخلــه و
هدایــت مســتقیم فردی دیگر تعریف شدهاســت(جان بزرگــی .)۵۸:۱۳۸۷ ،منظــور از خودکنترلی
در ایــن پژوهــش کلیــه مؤلفههــای شــناختی در روایــات امــام رضــا gاســت ،بــه عبــارت دیگــر
هــرگاه عامــل كنترلكننــده از خــارج بــه انســان منتقــل گــردد بــه صورتــی كــه شــخص با اختیــار و
آگاهــی بــه ارزیابــی و اصــاح عملكــرد خــود در قالب اســتانداردهای مشــخص و در جهــت اهداف
مطلــوب بپــردازد ،خودكنترلــی تحقــق یافته اســت .بــه عبــارت دیگــر ،خودكنترلی فرایندی اســت
کــه شــامل طراحــی ،ایجــاد و حفــظ مجموعــۀ رفتــاری میشــود .خودكنترلی در ســیرۀ پیشــوایان
دیــن و بــه ویــژه در بیانــات امــام رضــا gاهمیــت بســزایی دارد و با ابعــاد شــناختی(مجموعهای از
اعتقادهــا ،افــکار ،نگرشهــا ،انتظارهــا و رویدادهــای ذهنــی) پیونــد میخــورد.

روش تحقیق
در ایــن پژوهــش بــرای تجزیــه و تحلیــل یافتههــا ،از جــدول تحلیــل محتــوا اســتفاده
شــده اســت .در مرحلــۀ آمادهســازی ،روایــات امــام رضــا gدر مســند امــام رضــاg
بررســی شــد و در اهــداف و ســؤاالت تحقیــق ،مجموعــه پیامهایــی کــه بــا کمــک آنهــا
میتــوان بــه ســؤاالت تحقیــق پاســخ داد ،جمــع آوری شــده و در مرحلــه بررســی پیــام،
عملیــات رمزگــذاری انجــام گرفــت .واحــد تحلیــل مضمــون کــه واحدهــای معنــادار
موجــود در جمــات روایــات امــام رضــا  gبــود ،جملــه بــه جملــه مطالعــه و کدگــذاری
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شــد و بــر اســاس محتــوای مرتبــط بــا موضــوع شــباهتها و تمایزهــای آن طبقهبنــدی
صــورت گرفــت.

مبانی نظری خودکنترلی
ویژگــی هــای رفتــاری انســان همــواره مــورد دقــت و مطالعــۀ روانشــناختی بــوده اســت.
روانشناســان معتقدنــد عمــدۀ رفتــار آدمــی بــه عهــدۀ هیجــان هاســت .انســان میتوانــد بــه
وســیلۀ هیجانهــا اطالعاتــی را دربــارۀ احســاس هــا ،نیازهــا و امیــال خــود بــه دیگــران منتقــل
کند(شــكوهی یكتــا و همــكاران .)45 :۱۳۸۸ ،تكانــه بــه هــر عمــل و رخــدادی گفتــه میشــود
كــه در پــی محركــی برانگیختــه میشــود و زمــان نهفتگــی كوتاهــی دارد؛ بــه طــوری كــه كنتــرل
آگاهانــه در آن انــدك اســت یــا وجــود ندارد(پــور افــكاری:۱۳۷۳،ج :1:ص .)44بنابرایــن،
كنتــرل تكانــه همــان توانایــی مقاومــت در برابــر انگیــزه هــای آنــی اســت كــه جهتگیــری
آگاهانــه در آن انــدك اســت .بدیــن ترتیــب ایــن مهــارت افــراد را بــه خودكنترلــی مبتنــی بــر
خودآگاهــی مــی رساند(شــجاعی۴۲: ۱۳۸۸ ،؛ كاظمــی و همــكاران  .)106 :۱۳۸۸،بنــا بــر
آنچــه گفتــه شــد ،اســاس خودكنترلــی ،توانایــی خــود در كنتــرل ارادی فرایندهــای درونــی و
بروندادهــای رفتــاری اســت كــه دارای مؤلفههــای شــناختی ،هیجانــی و رفتــاری اســت و
ســبب تســهیل رشــد اخــاق و وجــدان اخالقــی و در نهایــت باعــث رشــد خویشــتن میشــود .بــه
معنــای دقیــق ،ایــن فراینــد قبــل از تولــد آغــاز میشــود و تــا باالتریــن درجــه كــه تقواســت پیــش
میرود(قدیــری .)108 :۱۳۸۹ ،دانشــمندان در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند كــه
باورهــای اخالقــی بــه خصــوص باورهــای مذهبــی ضمــن ایجــاد احســاس گنــاه ،باعث میشــود
كــه افــراد لذتطلبــی را بــه تعویــق بیندازنــد ،تكانــه هــا را بــازداری كننــد و میــزان باالیــی از
خودمهارگــری را بــروز دهنــد(.)Kivetz , R .& Yuhung ,2006:572
در ارتبــاط میــان خودکنترلــی و آزادی انســان باید توجه داشــت که «آزادی» یكــی از گرانمایهترین
ارزشهــای انســانی اســت كــه همــواره در طــول تاریــخ بــه عنوان یــك ایدئــال سیاســی و اجتماعی
مطــرح بــوده اســت .آزادی ،رهایــی انســان از هــر قیــد و محدودیــت نیســت و آن چنانكــه بعضــی
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گفتــه انــد آزادی بــه معنــای رهایــی مطلــق انســان قابــل تصــور نیســت .چــرا كــه حتــی اگــر در
زندگــی انســان هیــچ عامــل محــدود كننــدهای وجــود نداشــته باشــد ،حداقل نیــروی تفكر انســان
یــا حیــات جمعــی او محدودیــت هایــی برایــش ایجــاد میكنــد .انســان موجــودی منفــرد نیســت
کــه حتــی در یــك گــروه كوچــك بتوانــد تمایالت فــردی خــود را ارضــا کند .از ســوی دیگــر تمایالت
ً
انســان همگــی بــا ارزش نیســتند و غالبــا بــا هــم در تضادنــد؛ از ایــن رو انســان نمیتوانــد خــود را
تســلیم تمایــات خویشــتن کنــد .آزادی بــه معنــای ایــن نیســت کــه هــر فــردی بتوانــد آنچــه را كــه
میــل دارد انجــام دهــد .آنكــه خــود را از شــر عامــل خارجــی رهــا و خویشــتن را تســلیم تمایــات
میكنــد ،ناخواســته خــود را اســیر عاملــی كــرده اســت كــه بــه هیــچ وجــه تحــت ضابطــه و قاعــده
در نمیآید(شــریعتمداری .)۳71-368 :۱۳۶۷ ،بنابرایــن ،بایــد آزادی را از معانــی گوناگــون
دیگــری چــون اســتقالل وجــودی و اختیــار ،عــدم وابســتگی بــه اعتبــارات و آمــال و آرزوهــای
محــدود و فناپذیــر و حاکمیــت بــر سرنوشــت خویــش جــدا کــرد تــا انســان از دام تحریــف و انحراف
و التقــاط محفــوظ بمانــد .متأســفانه یکــی از آفــات و بالیــای جبرانناپذیــر عصــر جدید جــدا کردن
آزادیهــای اجتماعــی از آزادیهــای معنــوی اســت .برخــی بیــن ایــن دو مقولــه ،گسســت و حتــی
تضــاد قائــل شــدهاند .آزادی بــدون حــد و حــدود اباحهگــری و انحرافهــای اخالقــی تربیتــی و در
حقیقــت بردگــی انســان و اســارت او در زنــدان شــهوات را بــه ارمغان آورده و منجر به ســوء اســتفاده
میشــود یــا مــورد اســتفاده ابــزاری بــرای افســار گســیختگی واقــع خواهــد شــد .در واقــع آزادی
معنــوی همــان آزادی درونــی و رهایــی از همــه قیــود و آفــات و آســیبهای درون ذات یــا صفــات
نکوهیــده طبیعــی انســان و گرایــش طبیعــی انســان و نیــز گرایــش بــه ســوی صفــات پســندیدۀ
فطــری و بینــش و گرایــش و کش ـشهای فطــری اســت .بــه عبــارت دیگــر آزادی معنــوی همــان
مســیر خودشناســی و خودآگاهــی تــا خودســازی و خودرهایــی اســت كــه انســان را از ماســوی الله
عبــور میدهــد تــا بــه حقیقــت واحــد برساند(اســتادی و رودگــر .)65 :۱۳۹۲ ،بنــا بــر آنچــه بیــان
شــد آزادی معنــوی رهــاورد ایمــان بــه خداســت کــه در تعالیــم دینــی بــا عنــوان جهــاد بــا نفــس یــا
جهــاد اکبــر از آن یــاد شــده اســت .آدمــی بــا فطــرت الهــی طبیعــت خــود را كنتــرل و بــا هواهــای
نفســانی بــه آزادی درونــی میرســد .آزادی برابــر بــا بیقیــدی نیســت  ،بلكــه میتوانــد وســیلهای
بــرای نیــل بــه ایدئــال هــا باشــد.
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اصول خود کنترلی
در اینجــا یــک ســوال اساســی بــه وجــود میآیــد کــه آیــا از منظــر اســام میتــوان بــرای
خودكنترلــی ،اصولــی را در نظــر گرفــت تــا در ســایه پایبنــدی بــه آن بــه تعالــی معنــوی رســید؟ بــر
اســاس آموزههــای دینــی اصــول تربیتــی خودكنترلــی عبــارت اســت از:
 .1-4اصل خدامحوری
یكــی از عامتریــن اصــول در تربیــت اســامی و جوهــرۀ اساســی رفتــار یــك فــرد دینــدار را
خدامحــوری تشــكیل میدهــد .مفهــوم خدامحــوری بــه طــور مشــخص عبــارت اســت از انجــام
یــا قصــد انجــام تمامــی اعمــال و رفتــار انســان بــر اســاس معیارهایــی كــه خداونــد بــرای انســانها
تعییــن كــرده بــه منظــور كســب رضایــت الهــی صــورت میپذیــرد .ســخن امــام رضــا...« :g
والعمــل كلــه ریــاء اال مــا كان مخلصــا واالخــاص علــى خطــر عظیــم حتــى ینظــر العبــد بمــا یختم
لــه»( عطــاردی ،بیتــا ،ج...« )33 : 1و همــه اﻋمــال درﻣﻌﺮض ریــا اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از روى
اﺧﻼص ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﻼص ﻫﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ بزرگ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ بنده ببیند ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
کشــید» .همچنیــن ســخن امــام رضــا« gمــا أخلص عبــد لله عز وجــل أربعیــن صباحــا إال جرت
ینابیــع الحكمــة مــن قلبــه علــى لســانه»(همان )290 :بــه جــاری شــدن چشــمههای حکمــت از
قلــب بــه زبــان انســان در صــورت  40روز خالــص کــردن خــود بــرای خــدا اشــاره دارد و ایــن روایــات
بــا تاکیــد بــر اصــل خدامحــوری در اندیشــه و رفتــار آدمــی حاکــی از آن اســت که فــرد اقــدام کننده
بــه کنتــرل نفــس خویــش بایــد فعالیــت خــود را براســاس معیارهــای الهی ســاماندهی نمایــد و پایه
و اســاس خدامحــوری در اعمــال دینــداران جلــب رضایــت خداونــد در نظــر گرفتــه میشــود.
 .2-4اصل تعبدمداری
مفهــوم واژۀ تعبــد گویــای نوعــی ارتبــاط انســان(عبد) بــا خدا(معبود) اســت كه مســتلزم تواضع،
خشــوع و فروتنــی در برابــر خداونــد و پرهیــز از هــر گونــه طغیــان ،تكبــر و گردنكشــی از دســتورها
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و احــكام الهــی اســت(ابن فــارس۱۴۱۰ ،ق .)۲۰۶:از نظــر قــرآن فــرد مؤمــن تنهــا دلیــل انجــام
عمــل را اطمینــان بــه سرچشــمه گرفتــن آن از جانــب خداونــد میدانــد و بــه صــرف آگاهــی از این
نكتــه كــه عمــل مزبــور از دیــد الهــی مطلــوب یــا غیرمطلــوب اســت اقــدام بــه انجــام آن یــا اجتناب
از آن میكنــد .بــر ایــن اســاس فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،آگاه اســت
کــه فعالیتــش از نظــر خداونــد مطلــوب اســت .در واقــع بنــدگان بــا تواضــع و خشــوع در تمــام رفتار
خــود ســعی در رعایــت اصــل تعبدمــداری دارنــد .فرمــوده امــام رضــا« gأقــرب مــا یكــون العبــد
مــن اللــه عــز وجــل وهــو ســاجد»(عطاردی ،بــی تــا ،ج )155: 2و « ...و قیــام بیــن یــدی الجبــار
جــل جاللــه بالذلــة والمســكنة والخضــوع واالعتراف»(همــان) بــه خوبــی بــر اصــل تعبدمــداری و
خضــوع عبــد در پیشــگاه خالــق هســتی تاکیــد دارد.
 .3-4اصل کنارهگیری نکردن از اجتماع
دیــن بــا نگرشــی فراتــر از رفــع نیازهــای مــادی بشــر ،بســیاری از درخواسـتهای انســان در رونــد
زندگــی فــردی و اجتماعــی از نظــر انتخــاب ،نحــوۀ عمــل و مســیر آن را جهــت داده و بــه همیــن
دلیــل تربیــت بــر محــور چنیــن نگرشــی ،مســتلزم منفــك نشــدن از متــن زندگــی خواهــد بــود.
چنانكــه در چارچــوب تربیــت دینــی ،ترغیــب بــه كنارهگیــری از اجتمــاع و تقویــت روحیــۀ انــزوا و
ً
مرتاضانــه در فــرد ،امــری كامــا غیــر متعــارف بــه شــمار خواهــد آمــد .بــر ایــن اســاس فــردی که به
کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،از اجتمــاع كنارهگیــری نکــرده و از متــن زندگــی منفــک
نمیشــود .فراوانــی  313مضمــون روایــت امــام رضــا gشــامل «معاشــرت بــا دیگــران»« ،رعایــت
حــق دیگــران» و  ...بــا فراوانــی 211مضمــون روایــت در ُبعــد «معاشــرت بــا دیگران» شــامل حســن
رفتــار ،حســن گفتــار و نابایسـتهای معاشــرتی(قطبی و دیگــران )5: 1393 ،گــواه ایــن ادعاســت
کــه انســانی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،از اجتمــاع كنارهگیــری نمیشــود و از
متــن زندگــی منفــک نمیشــود.
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 .4-4اصل توجه به اصالح فردی
در اندیشــۀ تربیــت اســام ،انســان بــه صــورت فــرد در مــدار تربیــت و اصــاح قــرار خواهدگرفــت.
مفاهیمــی چــون تهذیــب ،تزكیــه ،تأدیــب در فرهنــگ اســامی حاكــی از نوعــی رویكــرد اصالحــی
و تربیتــی فــردی اســت .بــر ایــن اســاس ،فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد
معتقــد اســت کــه:
ُ ُّ َ ْ
َ ْ
س ِب َما ك َس َبت َر ِه َینة» (مدثر.)۳۸ ،
ف
الف .انسان مسئول اعمال خویش است؛ «ک 
لن ِ
ب .هــر فــرد بایــد در مــدار كنتــرل و نظــارت تنهــا خداونــد و نــه دیگــر عواملــی چــون جامعــه
«مــا َی ْلفـ ُـظ مــن َقـ ْـول إ َّل َل َد ْیــه َرقیـ ٌ
باشــد؛ َ
ـب َع ِتیــد» (ق.)۱۸ ،
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ج .انســان بــه تنهایــی مــورد محاســبه و ارزیابــی قــرار میگیــرد؛ َّ«ل َقـ ْـد َأ ْح َص ُ
ئهـ ْـم َو َع َّد ُهـ ْـم َعـ ًّـدا»
(مریــم.)۹۴ ،

َ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ
ِّ
یء ب ُجـ ْـرم َّ
اللـ ُـه ْال َبــر َ
یم َو ل ُی َعــذ ُب
ـق
ـ
الس
نگاشــتۀ امــام رضــا gبــه فضلبنســهل  :و ل یأخــذ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ
َ
ـاء وال تــزر وازرة وزر اخــرى (عطــاردی ،بیتــا ،ج ،)500 :2ایــن
ـ
ن
ـوب الْبـ ِ
اللــه البنــاء الطفــال ِبذ ِ
ّ ّ
عزوجــل بیگنــاه را بــه جــرم گنـهکار و فرزنــدان و کــودکان را بــه جــرم پــدران،
ســخن کــه خــدای
مجــازات نمیفرمایــد نشــان میدهــد کــه هرکــس بایــد شــخصا پاســخگوی اعمــال خویــش باشــد
و نمیتوانــد گنــاه خویــش را بــه دوش دیگــری بینــدازد .البتــه نقــش غیرقابــل انــکار تک تــک افراد
در ایجــاد جامعــه ســالم نکتـهای اســت کــه اهمیــت اصــل توجــه بــه فــرد را به خوبــی نشــان خواهد
داد .توجــه هــر فــرد در تربیــت دینــی خــود و بهــا دادن بــه ایــن مســئله منجــر بــه ســهولت در تأمین
اهــداف جامعــه خواهــد شــد.
 .5-4اصل عملگرایی
بــا در نظــر داشــتن دیــدگاه دینــی در کنــار آگاهــی هــای انســان عملکــرد وی همــواره مــورد
ســنجش قــرار خواهدگرفــت .انعــكاس آگاهــی در حیطــۀ رفتــار انســان بــا تأکیــد مــد نظــر اســت.
فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،صــرف نظــر از شــناخت و آگاهــی نســبت
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بــه آنچــه عمــل میکنــد ،انعــکاس آموختــه هــای خــود را در رفتــار مبتنــی بــر خویشــتنداری و
مهــار نفــس مــورد دقــت نظــر قــرار میدهــد .بــا توجــه بــه بیانــات مذکــور عملگرایــی بــا هــدف
خودکنترلــی بــدون در نظــر داشــتن آگاهــی امکانپذیــر نخواهــد بــود و در واقــع اســاس عملگرایی
را آگاهــی تشــکیل میدهــد .ســخن امــام رضــا...« gإال أن یكــون لــی عمــل صالــح فاكــون
أفضــل بــه منه»(همــان )504 :تاکیــد مــی کنــد کــه آنچــه مــاک برتــری اســت نــه خویشــاوندی با
پیامبــر nبلکــه عمــل صالح اســت.
 .6-4اصل اخالق مداری
مهمتریــن اركان و اهــداف مهــم دیــن ،اخــاق اســت .هــدف از تمامــی معــارف دیــن و انجــام
مناســك و شــعائر ،ایجــاد تحــول اخالقــی در انســان اســت .ایــن اهمیــت بــه انــدازه ای اســت کــه
اگــر عناصــر معرفتــی و عبــادی در دیــن نتوانــد در حــوزۀ اخالقــی تأثیرگــذار باشــد ،كمــال خــود را
نیافتــه و ایــن موضــوع بــه وضــوح در قــرآن روشــن اســت .قــرآن كســب معرفــت را ابــزاری بــرای نیل
بــه تحــول اخالقــی دانســته ،حــال آن كــه معرفــت در حــوزۀ جهــان شناســی باشــد ،یــا آگاهــی از
امــور غیــب و یــا معرفــت از وقایــع تاریخی(هــود )۱۲۰،و از ســویی دیگــر ،نــگاه قــرآن بــه احــكام و
ْ ُ
شــریعت ،نگاهــی حاكــی از توجــه بــه اخــاق اســت ،همــان طــور کــه خداونــد میفرمایــد « :اتــل
ََ
ُ
َ َْ َ َ ْ
ْ َ َ ْ
َّ َ َّ َّ َ
ـاة َت ْنهــى َعـ ْ َ ْ
ـاء َو ال ُم ْنكـ ِـر َو ل ِذكـ ُـر
ـ
الص
ن
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ـ
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ـم
ـ
ق
أ
و
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ـ
ت
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ـ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ
َ
ْ
ُ
اللـ ِـه أكبــر و اللــه یعلــم مــا تصنعون»(عنكبــوت )۴۵،امــام رضــا gبــه نقــل از پــدران خویــش از
رســول خــدا nمــی فرماید«:علیكــم بحســن الخلــق فــان حســن الخلــق فــی الجنــة ال محالــة،

وإیاكــم وســوء الخلــق فــان ســوء الخلــق فــی النار»(عطــاردی ،بیتــا ،ج .)296 :1بــر اســاس اصــل
اخالقمــداری ،فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،بــا مهــار اخــاق ناشایســت
از وجــود خویــش و بــاور بــه ســرانجام نیکــوی خــوش اخالقــی اقــدام خــود را در جهــت تحــول برای
کســب فضایــل اخالقــی بــه منظــور رســیدن بــه کمــال انســانی تنظیــم میکنــد.
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 .7-4اصل اعتدال گرایی
اعتــدال گرایــی بیانگــر رعایــت اعتــدال و تــوازن در تربیــت انســان و پرهیــز از افــراط و تفریــط
اســت .البتــه ایــن اصــل متضمــن دو امــر اســت:
الــف .مفهــوم اعتــدال ،در برگیرنــدۀ جامعیــت اســت؛ بدیــن معنــا كــه آنچــه در تربیــت اســامی
مــد نظــر قــرار میگیــرد ،شــامل تمــام نیازهــا و خواســته هــای وجــودی انســان اســت .ایــن
جامعیــت مســتلزم رعایــت اعتــدال در میــان نیازهــای مزبــور و پرهیــز از افــراط و تفریــط در مواجهۀ
بــا آنهاســت.
ب .رعایــت اعتــدال و میانـهروی بــرای پاســخگویی بــه یك نیــاز ،انســان را از افــراط و زیــادهروی در
پرداختــن بــه آن باز مـیدارد.
بــر اســاس اصــل اعتدالگرایــی ،فــرد خودکنتــرل از افــراط و تفریــط پرهیــز و بــا پیــروی از موازیــن
شــریعت جانــب میانـهروی را طی کــرده و بــر آن تداوم مـیورزد.
امــام رضــا gدر بخشــی از پاســخ بــه ســوال از نفقــه بــا تاکیــد بــر اصــل اعتــدال میفرمایــد:
«أمــا تعــرف أن اللــه عزوجــل كــره االســراف وكــره االقتــار ؛ آیــا نمیدانــی کــه خداونــد بــزرگ
اســراف (زیــادهروی) و اقتــار (ســختگیری) را ناخوشــایند دارد»(عطــاردی ،بیتــا ،ج.)280 :2
 .8-4اصل نظارت مداری
اصــل نظارتمــداری آن اســت كــه هســتی در محضــر خداونــد تبــارك و تعالــی اســت و او بــر همــۀ
امــور آگاهــی دارد .بنابرایــن تأثیــر كیفیــت نظــارت بــر رفتــار و احــوال انســان ،مرهــون میــزان آگاهی
و اعتقــاد او بــه امــر نظــارت و چگونگــی آن اســت .توجــه بــه اصــل نظــارت الهــی بــر اعمــال انســان
باعــث میشــود فــرد در هــر لحظــه خــود را در پیشــگاه خداونــد حاضــر ببینــد و در مواجهــه بــا امــور
ً
ً
ناشایســت نفــس خــود را مهار و خویشــتن را کنتــرل کند .برخی صفــات الهی مانند ســمیعا ،بصیرا،
ً
عالمــا ال یجهل(همــان )497 :در ســخن امــام رضــا gو تعابیــری مانند«واللــه لــم یزل خبیرا ممــا
یخلق»(عطــاردی ،بیتــا ،ج )14 :1اصــل نظــارت الهــی را بــر مخلوقــات بــه خوبــی نشــان میدهد.
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 .9-4اصل آخرتگرایی
رهــاورد جهتگیــری زندگــی بــر مبنــای آخرتگرایــی ،تحولــی اساســی در رفتــار و ســلوك
انســان ایجــاد میكنــد .تربیــت دینــی مســئولیت ویــژهای در بــاروری عقــل دینــی از رهگــذر
القــای ذهنیــت آخرتاندیــش دارد .بــا ایــن توصیــف مفاهیــم دینــی سرشــار از یــادآوری
ســرای جاویــد و ایجــاد تنبــه در انســان نســبت بــه آن اســت .چنانچــه خداونــد در قــرآن
َ ْ ً
َ َّ ُ َ ْ ً
ْ ُ
َ ٌَ
َْ ٌ َ ْ َْ
مــا ال َت ْ
ــفاعة َو
ــیئا َو ال ُیق َبــل ِم ْنهــا ش
ــس ش
ف
ن
ــن
ع
ــس
ف
ن
ــزی
ج
مــی فرمایــد« :و اتقــوا یو
ٍ
ال ُی ْؤ َخـ ُـذ م ْنهــا َعـ ْـد ٌل َو ال ُهـ ْـم ُی ْن َصـ ُـر َ
ون» (بقــره .)۴۸،همچنیــن امــام خمینــی(ره) دربــارۀ
ِ
تأثیــر آخــرت گرایــی در تربیــت انســان میفرمایــد« :اگــر انســان باورکنــد یــك مبــدأ بــرای
ایــن عالــم اســت و انســان بازخواســت خواهدشــد ،در مرحلــۀ بعــد از مــردن فنــا نیســت؛
مــردن انتقــال از یــك نقــص بــه كمــال اســت؛ ایــن نگــرش انســان را از همــۀ لغــزش هــا
نــگاه میدارد»(فراهانــی .)۱52 –۱05: ۱۳۷۸،آخرتگرایــی بــا ایجــاد انگیــزه رســیدن
بــه حیــات جاویــدان و گــذر از زندگــی کوتــاه دنیــا بــه وســیلۀ بیاهمیــت جلــوه دادن
لذتهــای دنیایــی نقــش بهســزایی در خودکنترلــی افــراد ایفــا میکنــد .از آنجــا کــه
عملکــرد آدمــی متاثــر از باورهاســت ،ایمــان بــه عالــم آخــرت بــر تعدیــل و رهبــری غرایــز
انســانی ،پــروش فضایــل اخالقــی و چگونگــی روابــط انســان بــا دیگــران نیــز تاثیرگــذار
ّ
اســت (قطبــی و دیگــران .)445 :1393 ،چنیــن اعتقــادی ایفــا کننــده نوعــی رابطــۀ علیــت
بیــن فعالیتهــای ایــن جهانــی و ســعادت و شــقاوت آن جهانــی و پشــتوانۀ محکمــی بــرای
کنتــرل رفتارهــای آدمــی اســت .بــه تعبیــر دیگــر اعتقــاد بــه معــاد ،نگــرش انســان را بــه
دنیــا تغییــر داده ،دنیــا را بــراى انســان بــه عنــوان ابــزارى در جهــت نیــل بــه اهــداف واالى
انســانى و رســیدن بــه یــك زندگــى جاویــد و همیشــگى قــرار مىدهــد .ســخن امــام رضــا
« gمــن أقــر بتوحیــد اللــه و ...المســائلة فــی القبــر والحــوض والشــفاعة وخلــق الجنــة
والنــار والصــراط والمیــزان والبعــث والنشــور والجــزاء والحســاب فهــو مؤمــن حقــا وهــو مــن
شــیعتنا أهــل البیــت»( عطــاردی ،بیتــا ،ج )47 :1بــا تاکیــد بــر اصــل آخــرت بــاوری ،آن را
از شــروط بنیادیــن ایمــان حقیقــی و پیــروی از اهــل بیــت bبــر مــی شــمرد.
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 .10-4اصل آرمان گرایی
تربیــت دینــی بــر اســاس آرمانــی مشــخص انجــام میپذیــرد و در چارچــوب آن ،اقدامــات
مربــوط بــه انتخــاب هــدف هــا و اتخــاذ رویــه هــای تربیتــی صــورت میپذیــرد .بــر اســاس اصــل
آرمانگرایــی فــرد خودکنتــرل هــدف غایــی آفرینش بشــر را رســیدن بــه قــرب الهی در نظر داشــته
و خــود را از موانعــی کــه وی را از هــدف اصلــی دور میکنــد نگــه مـیدارد .جهــان ماهیــت از اویــی
و بــه ســمت اویــی دارد و حاكمیــت جهــان از آن یــك نظــام عالــی هدایــت الهــی اســت(مطهری،
 .)۱۳۷۱:۲۳۳در نظــر گرفتــن قــرب الهــی در تمــام امــور و انجــام کارهــا بــا نیــت قربــة الــی اللــه،
جهــان بینــی الهــی در بعــد آرمانگرایــی میباشــد .ســخن امــام رضــا« : gو بذلــه ألهلــه قربــة
الــى اللــه تعالى»(عطــاردی ،بیتــا ،ج )7 :1در مــورد کســانی کــه علــم را در راه خــدا بــه اهــل آن
بــذل مــی کننــد گواهــی بــر اهمیــت قــرب بــه خــدا در تعالــی عملکــرد انســان اســت.
 .11-4اصل خوف و رجا(بیم و امید)
خــوف و رجــا در تربیــت دینــی مكمــل یكدیگرنــد و همــواره انســان را از یــأس و غــرور پیراســته و
بــه امیــد و تواضــع آراســته میســازند .هرگــز نمیتــوان حركتهــای ســازندۀ تربیتــی را كــه منجــر
بــه اصــاح و تغییــر رفتــار در انســان میشــود بــدون وجــود انگیــزهای آشــكار متصور شــد .تشــویق
و تنبیــه ،پــاداش و جــزا و در نهایــت بهشــت و جهنــم در تعابیــر دینــی ،نمــادی روشــن و عاملــی
اساســی بــرای ایجــاد انگیــزش در انســان از رهگــذر نوعــی بیــم و امیــد و تــرس و عشــق اســت.
انســان بــا تركیبــی متعــادل از بیــم و امیــد ،حركتــی را آغــاز یــا آن را رهــا میكنــد؛ از ایــن رو هیــچ
گامــی در جهــت اصــاح و تغییــر وضعیــت موجــود ،بــدون گــذر از میــان ایــن دو مهــم در ســطوح
مختلــف ممكــن نیســت .اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه خــوف از قــدرت و جبــروت
خداونــد نبایــد منجــر بــه قطــع امیــد از رأفــت پــروردگار شــود و از ســوی دیگــر امیــد بــه رحمــت
و بخشــندگی الهــی نبایــد زمینــه افسارگســیختگی بنــدگان را فراهــم آورد .ســخن امــام رضــاg
از قــول حضــرت داوود« gحــق علــى مــن عرفــك أن ال یقطع رجاءه منك»(عطــاردی ،بیتــا،
ج )260 :1اهمیــت امیــد بــه پــروردگار را بــر خداشناســان آشــکار میکنــد.
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بــا در نظــر گرفتــن ایــن اصــول كــه بنیــاد تعلیــم و تربیــت در اســام را تشــكیل میدهــد و
دســتاوردهایی اعــم از پیــروی از قوانیــن مانــدگار الهــی ،انگیــزش درونــی ناشــی از حضــور خــدا
نــزد خود،كســب عــزت نفــس از طریــق اتــكال بــه خــدا ،اســتغنای درونــی از دیگــران ،رهایــی از
احســاس تنهایــی ،پرهیــز از ذهنگرایــی ،القــای روح معنــاداری بــه انســان و ایجــاد اعتمــاد و امید
در او و بــه ویــژه مراقبــه و محاســبه ،بــه ضــرورت وجــود نوعــی كنتــرل درونــی پــی خواهیــم بــرد كــه
بــه اندیشــه و رفتــار انســان صبغــۀ الهــی خواهــد بخشــید.

خود کنترلی و رابطۀ انسان با خود
حیــات دینــی انســان كــه تأمیــن كننــده اهــداف دینــی و انســانی اوســت ،در بســتر قلمروهــای
دینــی ســامان مییابــد .قلمروهــای دینــی ،ســازگار بــا عناصــر دینــی و تســهیل كننــدۀ تحقــق
نقشهــای محــوری عناصــر دینــی بــه شــمار میرود(حیــدر كوشــا .)73 :۱۳۸۹ ،اســام در
سیاســت كنترلــی خــود ،هــم بــه كنترلهــای رســمی و هــم بــه كنترلهــای غیررســمی توجــه
داشــته اســت و از ســویی ســازوكارهای رســمی و غیررســمی بــه صــورت همســو عمــل میکنــد
و ایــن مســئله یكــی از نقــاط قــوت سیاســت كنترلــی دیــن بــه شــمار م ـیرود؛ زیــرا كنترلهــای
غیررســمی ،اهرمهــا و ســازوكارهای درونــی را در خــود جــای داده و كنترلهــای رســمی و بیرونــی
هنگامــی كارامــد خواهــد بــود كــه بــا اهرمهــای درونــی همســاز باشــد(همان.)71 :
خودكنترلــی در میــان انــواع ارتباطــات انســان كــه در ســطوح ارتباطــات درونفــردی ،ارتباطــات
بیــن فــردی ،ارتباطــات شــبكهای ،ارتباطــات جمعــی ،ارتباطــات گروهــی و ارتباطــات بــرون فردی
( )Geyer, A.& Baumeister ،1384: 244و بــا تقســیم بنــدی دیگــری درحوزههــای رابطۀ انســان
بــا خــود ،رابطــۀ انســان بــا خــدا ،رابطــۀ انســان بــا دیگــران ،رابطــۀ انســان بــا محیــط (میرزایــی
اهرنجانــی و همــكاران )۹۶: ۱۳۸۵ ،مطــرح شــده اســت ،در حــوزۀ درون فردی(رابطــۀ انســان بــا
خــود) جــای میگیــرد و معــارف دینــی همــواره بــه ایــن مهــم توجــه داشــته انــد .خداونــد متعــال
عــاوه بــر آن كــه نفــس انســان را بــه عنــوان حقیقــت او معرفــی كــرده اســت ،نفــس را منشــأ درك
حقایــق و كســب فضایــل قــرار داده كــه انســان بــا درك از خویشــتن خویــش میتوانــد خــدا را
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بشناســد و بــه رســتگاری و ســعادت دنیــا و آخــرت دســت یابــد و در صــورت غفلــت از خــود و نادیده
گرفتــن و انــكار نفــس ،هــم خــدا را فرامــوش خواهدكــرد و هــم هویت خویــش را به هیچــی و پوچی
تبدیــل میكنــد .بــا توجــه بــه آنچــه ذكــر شــد میتــوان زمینــه هــای دینــی رابطــۀ انســان بــا خــود
را بــه شــرح ذیــل تقســیم کــرد:
 .1-5حقیقت انسان
قــرآن كریــم كــه نخســتین و معتبرتریــن منبــع هدایــت و محكمتریــن ارتبــاط خالــق و مخلــوق
اســت انســانها را مخاطــب قــرار داده و همــواره آنهــا را بــه تدبــر در نفــس خــود فراخوانــده اســت.
َ ُ َُْ ُ
قــرآن كریــم خطــاب بــه مؤمنــان میفرمایــد« :یــا َأ ُّی َهــا َّالذیـ َ
ـن َآم ُنــوا َعل ْیكـ ْـم أنف َســكم» (مائــده،
)۱۰۵؛ اى كســانى كــه ایمــان آوردهایــد ،بــه خودتــان بپردازیــد.
 .2-5درك و آگاهی انسان
در بینــش دینــی درك حقایــق از آن نفــس اســت ،آن چنانكــه امــور دیگــر ماننــد اعضــا و جــوارح،
ابــزار و در خدمــت نفسانــد .بــه همیــن دلیــل خودفراموشــی ،فراموشــی دیگــران و از جملــه
َ َ ُ ُ
«و التكونــوا
خدافراموشــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت .خداونــد متعــال در ایــن بــاره میفرمایــد:
ّ َ َ ْ ُ ُْ
َّ َ َ
ســاه ْم أنف َس ُه ْم(»...حشــر)۱۹ ،؛ و چــون كســانی مباشــید كــه خــدا را
یــن ن ُســوا اللــه فأن
كال ِذ
فرامــوش كردنــد و او[نیز]آنــان را دچــار خــود فراموشــی كــرد.
 .3-5اعمال و رفتار انسان
َ َ َ ْ َ َ ٌ
ُ ُّ َ ْ
هینــة»
ـس ِبمــا كســبت ر
ـ
ف
قــرآن كریــم دربــارۀ اهمیــت اعمــال و رفتــار انســان میفرمایــد« :كل ن ٍ
َ
«ف َمــنْ
(مدثــر)۳۸ ،؛ هــر نفســى در گــرو عملــى اســت كــه انجــام داده اســت.در آیــۀ دیگــر آمــده:
َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ ً
ْ ْ َ َ َ
ـرا َیـ َـر ُه َو َمـ ْ
ـن َی ْع َمــل ِمثقــال ذ َّر ٍة شـ ًّـرا َیـ َـر ُه» (زلــزال۸ ،ـ)۷؛ پــس هركــس بــه
یعمــل ِمثقــال ذر ٍة خیـ
قــدر ذرهاى كار نیــك كــرده باشــد پــاداش آن را خواهــد دیــد و هركــس بــه قــدر ذرهاى كار زشــتى

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا  gبا روش تحلیل محتوا (ملک و همکاران)

مرتكــب شــده آن هــم بــه كیفــرش خواهــد رســید .ســخن امــام رضــا «gإن أنفســكم مرهونة
باعمالكم»(عطــاردی ،بیتــا ،ج )186 :2بــه ارتبــاط تنگاتنــگ میــان نفــس آدمــی و اعمــال اشــاره
داشــته و میفرمایــد کــه جانهایتــان در گــرو اعمــال شماســت .درك حقایــق و كســب فضایــل
اعمــال و رفتــار انســان همگــی از نفــس انســان نشــأت میگیــرد.
لیكــن آدمــی بــرای رســیدن بــه كمــال بایــد ارتبــاط درون فــردی خــود را تقویــت كنــد امــا نفــس
آدمــی بــا وجــود منشــأ الهــی و ویژگیهــای مثبتــی كــه دارد ،همــواره بــا موانعــی بــر ســر راه مواجــه
اســت .بــرای از میــان بــردن ایــن موانــع و تقویــت ویژگــی هــای مثبــت نیازمنــد محافظــی اســت
كــه گاه و نــاگاه از او حســاب كشــد و همــواره بــر او نظــارت داشــته باشــد .ایــن امــر مســتلزم توجــه
پیوســته بــه چهــار اصــل اساســی اســت:
 .4-5مشارطه
اصــل مشــارطه در كنتــرل درونــی را بــه گام اول در كنتــرل بیرونــی( تعییــن اســتاندارد) تشــبیه
كردهانــد؛ زیــرا در تعییــن اســتانداردها و معیارهــا ،شــفافیت وظایــف و یــادآوری آنهــا مهــم
اســت كــه افــراد خــود را متعهــد بــه انجــام دادن آن بداننــد تــا بــدون هیچگونــه عیــب و نقصــی
ط كــردن و تعهــد گرفتــن از نفــس كــه دنبــال
اجــرا كنند(الوانــی و همــكاران .)۲۴۹: ۱۳۸۶ ،شــر 
گنــاه نباشــد و آنچــه ســبب غضــب الهــی اســت از او صــادر نشــود و در طاعــات واجــب كوتاهــی
نكند(نراقــی.)۶۹۷: 1386 ،
 .5-5مراقبه
مراقبــه در دو مــورد بــه كار میرود:خداونــد هــر انســان بلكــه هــر موجــودی را زیــر نظــر دارد و
ً
َّ َّ َ َ َ ُ
كان َعل ْیكـ ْـم َرقیبــا» (نســاء)۱،؛ خداونــد مراقــب
بــرای متوجــه کــردن آنهــا مــی فرمایــد«ِ :إن اللــه
اعمــال شماســت.
َ
انســان بایــد نفــس خــود را زیــر نظــر بگیــرد .خداونــد در قــرآن اشــاره کــرده و میفرمایــد« :یــا أ ُّی َهــا
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َ ُ َُْ ُ
َّالذیـ َ
ـن َآم ُنــوا َعل ْیكـ ْـم أنف َســك ْم» (مائــده )۱۰۵،؛ اى كســانى كــه ایمــان آوردهایــد ،بــه خودتــان
ِ
بپردازیــد.

 .6-5محاسبه
محاســبه انســان را بــه حسابرســی از اعمــال خویــش قبــل از حسابرســی خــدا فــرا میخوانــد.
َ
انســان بایــد نفــس خــود را بــه حســاب کشــد و بــه بررســی عملكــرد و رفتــار خــود بپردازد«.یــا أ ُّی َهــا
َّ
َ
َّ ُ
ْ َ
َّالذیـ َ
اللـ َـه َو ْل َت ْن ُظـ ْـر َن ْفـ ٌ
ـس مــا ق َّد َمــت ِلغد»(حشــر)۱۸ ،؛ اى اهــل ایمــان ،خــدا تــرس
ـن َآم ُنــوا اتقــوا

شــوید و هــر كســى نیــك بنگــرد تــا چــه عملــى بــراى فــرداى قیامــت خــود پیــش مىفرســتد .اصل
محاســبه در مقایســه بــا گامهــای كنتــرل بیرونــی بــه مقایســه و تطبیــق اطالعــات بــه دســت آمــده
بــا اســتانداردهای از پیــش تعییــن شــده شــباهت دارد ،زیــرا در ایــن اصــل فــرد عملكــرد خــود را
ً
دقیقــا میســنجد تــا درســتی یــا نادرســتی آن را كشــف نماید(الوانــی و همــكاران.)۳۵۰: ۱۳۸۶ ،
 .7-5معاتبه
معاتبــه زمانــی اســت کــه فــرد خــود را مقصر و خطــاكار مییابــد و بدون مســامحه در مقام ســرزنش
برمیآیــد ،زیــرا در غیــر ایــن صــورت بــه جــرم معتــاد شــده و در نهایت بازداشــتن آن از خطا مشــكل
میگردد(نراقــی .)703:1386 ،بــا معاتبــه کــردن نقــاط ضعــف شــخصیت مشــخص میشــود و
فــرد پیگیــر اصــاح نقــاط ضعــف مــی شــود(زارع )48 :۱۳۸۴ ،بدیــن ترتیــب انســان بــا رعایت این
اصــول ،بــه رابطــه اش بــا خــود اســتمرار میبخشــد و بــا تقویــت آن بــه فــردی خودكنتــرل تبدیــل
میشــود.
در معــارف دینــی ،مفهــوم خودكنترلــی در مفاهیمــی چــون محاســبۀ نفــس ،تقــوی و پرهیزگاری
و نیــز صبــر متبلــور میشــود كــه در قــرآن و روایــات بــه عنــوان عاملــی مؤثــر در ســعادت انســان
بیــان شــده اســت .از میــان ایــن تعابیــر ،محاســبۀ نفــس الزمــۀ خودكنترلــی ،تقــوی خمیــر مایۀ آن
و صبــر نزدیكتریــن و كاملتریــن تعبیــر بــرای ایــن مهــارت درونــی هســتند.
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 .6موانع خودكنترلی
عواملــی کــه موجــب عــدم کنتــرل نفــس یــا از بیــن رفتــن كاركردهــای مثبــت خودكنترلــی
میشــود ،بــا عنــوان موانــع خودکنترلــی مطــرح میگــردد .زمانــی كــه موانــع ایجــاد خودکنترلــی
از پیــش روی انســان برداشــته شــود و از آفــات تبــاه كننــدۀ آن بــه طــور جــدی پرهیــز شــود،
خودکنترلــی محقــق خواهدشــد .بــا توجــه بــه ایــن اصــل كــه بــرای تحقــق هــر امــری دو عنصــر
اساســی حــذف موانــع و تحقــق مقتضیــات الزم اســت ،گام نخســت بــرای تحقــق خودكنترلــی
حــذف موانــع خواهــد بــود .عمدهتریــن موانــع خودکنترلــی عبــارت اســت از:
دنیاطلبــی ،خودخواهــی ،خودمحــوری ،قــدرت طلبــی ،هــوای نفــس ،اســتبداد ،خودرأیــی،
ریاســت طلبــی ،محبــت كــور و افراطــی ،جمــود و لجاجــت ،خیانــت و بیوفایــی ،افــراط و تفریــط،
آرزوگرایــی ،شــهوت ،عجــبّ ،
تكبــر ،غضــب ،طمــع ،حرص،اكــراه ،خصومــت ،حســادت ،جهالت،
شــك و حیــرت ،مكــر وحیلــه ،جبــن ،ســوءظن ،انتقــام ،بدخلقــی ،كینــه ،ذلــت نفــس ،تفاخــر،
خودســتایی ،قســاوت ،غــرور ،غفلــت ،حــزن ،بــی اعتمــادی ،عجلــه ،جــزع ،فســق ،آزمنــدی،
خمودگــی ،بخــل ،عیبجویــی ،شــماتت ،مــراء و جــدال ،اســتهزاء و مســخره كــردن ،غیبــت،
تهمــت ،دروغ ،جــاه طلبــی ،مقــام دوســتی ،یــأس ،شــهرت طلبــی ،پــردهدری ،خشــونت ،تعـ ّـدی،
ّ
ّ
عصبیــت ،ظاهربینــی ،جــور و ســتم ،تنگنظــری ،ســفاهت ،شــرك،
حمیــت ،پســت همتــی ،ریــا،

كفــر و نفاق(دلشــاد تهرانــی.)۶۰۵: ۱۳۸۳ ،
بیتوجهــی در اجتنــاب از مــوارد فــوق ممکــن اســت بــه جهــت ضعــف اســتدالل اخالقــی و
كــم توجهــی بــه دســتورات و احــكام اخالقــی متأثــر از اطمینــان نداشــتن از درســتی و صحــت آن
باشــد(فتحعلی خانــی ،۱۳۷۹ ،ج )73:1و ممكــن اســت بــه علــت عــدم قــوت و اســتحكام انگیزۀ
رفتــار اخالقــی باشــد .بدیــن معنــی كــه ممكــن اســت فــرد بــه خودکنترلــی معتقــد باشــد و انگیزۀ
كافــی بــرای عمــل داشــته باشــد ،امــا انگیــزۀ وی تــداوم نیافتــه و بــر اثــر گرایــش هــا و عوامــل
بیرونــی و درونــی دچــار اختــال شــود.
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 .7ویژگی های افراد خودكنترل
پیامدهــای هــر رفتــار ،ویژگیهــا و خصوصیــات خــاص آن رفتــار را بــرای صاحــب رفتــار بــه ارمغان
خواهدداشــت .خودكنترلــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و افــراد خودكنتــرل بــه ســبب این
مهــارت ،ویژگیهــای رفتــاری خاصــی دارنــد .خودكنترلــی بــه عنــوان یــك ویژگــی شــخصیتی
بیماننــد در افــراد گوناگــون متفــاوت اســت .افــرادی كــه از خودكنترلــی باالیــی برخوردارنــد،
هــر كــدام بــا توجــه بــه ایــن كــه تــا چــه حــد خودكنترلــی دارنــد واكنــش هــای متفاوتــی نشــان
میدهنــد و رفتارهــای متفــاوت دارنــد .ایــن خصوصیــات در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت:
 .1-7فــرد صبــور از خطاهــا و ظلــم دیگــران چشــم میپوشــد و اهــل بخشــش و گذشــت اســت.
َ َ ْ َ ْ ُْ
ََ
ال ُ
«و َل َمـ ْ
َ
ـن َص َبـ َـر َو غفـ َـر ِإ َّن ذ ِلــك ل ِمــن عــز ِم
ـور» (الشــوری )43 ،و هركــس كــه صبــر پیشــه كنــد و
ـ
م
ِ
گذشــت نمایــد ،بــدون شــك ایــن از كارهــاى پــرارزش اسـت.
 .2-7فــرد صبــور ،هنــگام گرفتــاری و مصایب،یگانــه قدرت هســتی را مــی خوانــد« .إذا َأ َ
صاب ْت ُه ْم
ِ
ُ َ ٌ ُ
قالــوا إ َّنــا ل َّلــه َو إ َّنــا إ َل ْیــه راج ُعـ َ
ـون» (البقــره.)156 ،
مصیبــة
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ
«و ال ت ْسـ َـت ِوی
 .3-7در مواجهــه بــا بــدی هــا از ســوی دیگــران بــا حلــم و مــدارا رفتــار میكنــد.
َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ
ـی َح ٌ
ـداو ٌة َكأ َّن ُه َو ِلـ ٌّ
میم *
ـن فـ ِـإذا الــذی ب ْینــك و ب ْینــه عـ
ی ِهــی أحسـ
السـ ِّـی َئة ْادفـ ْـع ِبالتـ 
الحســنة و ال
َّ ُ َ ٍّ
َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ
َ َّ
َ
َو مــا ُیلقاهــا ِإال الذیــن صبــروا و مــا یلقاهــا ِإال ذو حــظ عظیـ ٍـم» (فصلــت 34 ،و .)35

 .4-7افــراد صبــور در كارهــا مقاومــت بیشــتری دارنــد و برابــر بــا چندیــن غیــر صبور هســتند« .یا
َأ ُّی َهــا َّ
ون صابـ ُـر َ
ـن م ْن ُكـ ْـم ع ْشـ ُـر َ
ـن َع َلــى ْالقتــال إ ْن َی ُكـ ْ
ـی َحـ ِّـرض ْال ُم ْؤمنیـ َ
ون َی ْغل ُبــوا م َائ َت ْ
ُّ
ـن َو ِإ ْن
ـ
ی
ـ
ب
الن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ َِ ْ ُ َ ْ ً َ َّ َ َ َِ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ
ُ
َ
یكــن ِمنكــم ِمائــة یغ ِلبــوا ألفــا ِمــن الذیــن كفــروا ِبأنهــم قــوم ال یفقهــون» (االنفــال. )65 ،
َ ْ
اصبـ ْـر َعلــى مــا َی ُق ُولـ َ
ـون َو ْاه ُج ْر ُه ْم
 .5-7در برابــر رفتــار ناشایســت افــراد جاهــل بردبــار اســت « .و ِ
ً
َه ْجــرا َجمیال» (المزمــل. )10،
 .6-7زمــان از دســت دادن مادیــات صبــوری بــه خــرج میدهــد و كامــا منطقــی برخــورد
َ َْ
َ َْ
َ َْ
ـن ْال َخـ ْـوف َو ْال ُ
ال ْن ُفـ َ َّ َ
ال ْ
ـیء مـ َ
میكنــدَ .
«و َل َن ْب ُل َو َّن ُكـ ْـم ب َشـ ْ
ـن
ـ
م
ـص
ـ
ق
ن
و
ـوع
ـ
ج
و
ـوال
ـ
م
ـرات َو
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـس و الثمـ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
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َ ِّ
َّ
الصابریـ َ
ـن» (البقــره. )15 ،
بشـ ِـر ِ

َّ
«الذیـ َ
ـن َص َبـ ُـروا َو َعلــى َر ِّب ِهـ ْـم
 .7-7همــواره بــه ذیصالحیتتریــن مقــام هســتی تــوكل میكنــد
َی َت َو َّك ُلـ َ
ـون» (النحل.)۴۲،

 .8-7در رنــج و بیمــاری خویشــتنداری میكنــد و هنــگام فقــر وتنــگ دســتی متیــن اســت و
ْ ْ
َ َّ
َ ُْ ُ َ َ ْ
َ ُ َ َّ
الضـ َّـراء َو حیـ َ
َ
ْ
ـن
ـاء و
ِ
بیتابــی نمیكنــد … « .و الموفــون ِبعه ِد ِهــم ِإذا عاهــدوا و الص ِابریــن ِفــی ال َبأسـ ِ
ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
ْ ُ
ولئــك ُهـ ُـم ال ُم َّتقــون» (البقــره.)۱۷ ،
ولئــك الذیــن صدقــوا و أ ِ
سأ ِ
البــأ ِ
ُ
ُ َ َ ُ ُ
َ َ َّ َ ُ
ـود ِه قالــوا َر َّبنــا
 .9-7در میــدان كارزار از دیگــران شــجاعتتر اســت« .و لمــا بـ َـرزوا ِلجالــوت و جنـ ِ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َ ِّ ْ
ـت َأ ْق َ
دامنــا َو ْان ُص ْرنــا َع َلــى ْال َقـ ْـوم ْالكافریـ َ
ـن» (البقــره.)250،
أفـ ِـرغ علینــا صبــرا و ثبـ
ِ
ِ
َّ َ ُ ْ ُ َ
ون فی َّ
السـ َّـر ِاء
 .10-7در موقعیــت هــای تنـشزا میتواند خشــم خــود را فرونشــاند« .الذیــن ین ِفق ِ
َ َّ
َ َّ
ـن َعن َّ
الل ُه ُیح ُّب ْال ُم ْحسـ َ
ـن ْال َغ ْیـ َـظ َو ْالعافیـ َ
الضـ َّـراء َو ْالكاظمیـ َ
ـنین» (آل عمــران.)۱۳۴،
اس و
الن
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .8مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضاg
مؤلفــه هــای خودکنترلــی در روایــات امــام رضـا gدر قالــب جــدول هایــی جداگانــه ارائــه و در
انتهــا فراوانــی و نمــودار داده هــای گــردآوری شــده نمایــش داده میشــود.

از میــان  ۳۰۷مضمــون روایــت مربــوط بــه خودکنترلــی از متــن کتــاب مســند امــام رضــا،g
 ۹۲مضمــون روایــت کــه  ۳۰درصــد کل مولفــه هاســت ،بــه مؤلفــه هــای شــناختی خودکنترلــی
اختصــاص داشــت كــه در قالــب  ۴مؤلفــه بــه شــرح جــدول ( )1-1اســتخراج شــد:
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جــدول( )1-1نشــان مــی دهــد کــه از مجمــوع  ۹۲روایــت مربــوط بــه مؤلفــه هــای شــناختی
خودکنترلــی ،طبقــه آگاهــی از زمینــه هــای تحقــق خودکنترلــی بــا مؤلفــه هــای باورمنــدی بــه روز
حســاب ،نظــارت الهــی بــر همــۀ ابعــاد زندگی ،نظــارت همگانــی و شــناخت عاقبــت کار بــا  ۳۵مورد
فراوانــی و  ۳۸درصــد بیشــترین و شــناخت موانــع خودکنترلــی با مؤلفههای فراموشــی خــدا و غفلت
زدگــی بــا  ۳مــورد فراوانــی و  ۲۶/۳درصــد کمتریــن مضمــون روایــات را بــه خــود اختصــاص داده اند.
جدول ( )1-۲توزیع فراوانی طبقههای شناختی را به طور کامل به نمایش میگذارد.
جدول()1-۲توزیع فراوانی مؤلفههای شناختی خودکنترلی
ردیف

مولفه

فراوانی

درصد
فراوانی

۱

آشنایی با پیامدهای خودکنترلی

۲۵

۲۷

۲

آشنایی با عوامل ایجاد خودکنترلی

۲۹

۳۲

۳

آگاهی از زمینه های تحقق خودکنترلی

۳۵

۳۸

۲

شناخت موانع خودکنترلی

۳

۳

۳

جمع

۹۲

۱۰۰

نمودار()1-3توزیع فراوانی مولفه های شناختی خودکنترلی را به صورت کامل نشان می دهد.
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نمودار()1-4توزیع فراوانی مولفههای شناختی خودکنترلی

درصد توزیع فراوانی این مولفه ها را نمودار ( )1-5بهتر نشان می دهد.
نمودار( )5-1درصد فراوانی مولفههای شناختی

نتیجه گیری
اســاس مكتــب اســام ایمــان بــه خداونــد و فرمــان او بــر تمام جهــان هســتی حاكم اســت .كمال
انســان در ایــن خواهــد بــود كــه پرتــوی از صفــات جمــال و جــال پــروردگار را در خــود منعكــس
کنــد؛ بنابرایــن هــر چیــز كــه ســبب صــاح فــردی باشــد ،موجــب صــاح جامعــه و هرچیــز كــه در
صــاح جامعــه مؤثــر باشــد در صــاح فــرد نیــز مؤثــر اســت .در واقــع ارزش هــای اخالقــی تأثیــر
دوگانــه دارد زیــرا مصلحــت ایــن دو از هــم جــدا نیســت .پیامدهــای مثبــت خودکنترلــی در فــرد و
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بــه تبــع آن اصــاح جامعــه قابــل مالحظــه خواهــد بــود .در ایــن پژوهــش مؤلفــه هــای شــناختی
خودکنترلــی در روایــات امــام رضــا gدر کتــاب مســند االمــام الرضــا بــا  ۹۲مضمــون روایــت و ۳۰
درصــد کل روایــات مربــوط بــه خودکنترلــی در طبقــه هــای آشــنایی بــا پیامدهــای خودکنترلــی بــا
مؤلفههــای پــاداش کنتــرل نفــس و عاقبــت عــدم کنتــرل نفــس با۲۵گــزاره و  ۲۵مضمــون روایــت
و طبقــه آشــنایی بــا عوامــل ایجــاد خودکنترلــی بــا مؤلفههــای خــردورزی ،قناعــت ،شــناخت
دشــمن ،شــناخت نقــاط ضعــف خــود و شــناخت نقــاط قــوت خــود بــا ۲۶گــزاره و  ۲۹مضمــون
روایــت و طبقــه آگاهــی از زمینههــای تحقــق خودکنترلــی بــا مؤلفههــای باورمنــدی بــه روز
حســاب ،نظــارت الهــی بــر همــه ابعــاد زندگــی ،نظــارت همگانــی ،شــناخت عاقبــت کار و توجــه
بــه عهــد بــا ۳۴گــزاره و  ۳۵مضمــون روایــت و طبقــه شــناخت موانــع خودکنترلــی بــا مؤلفههــای
فراموشــی خــدا و غفلتزدگــی بــا  ۳گــزاره و  ۳مضمــون روایــت شناســایی و بررســی شــدهاند.
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of Imam Riḍā (as) by Content analysis Method
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Abstract
Self-control is an individual's ability to voluntarily control internal processes
and behavioral outputs, and the criterion for measuring self-control is
compliance with the standards of Sharia and divine teachings. The purpose of
this study is to identify and analyze the cognitive component of self-control in
the words of Imam Riḍā (as) and determine the amount of attention to it. The
research method is descriptive-analytical of the type of content analysis, and
the unit of analysis is the content of the narration, and the research community
is the narrations of Imam Riḍā (as) in the book Musnad al-Riḍā. Findings
show that the cognitive component of self-control in the words of Imam Riḍā
(as) includes 92 themes of narration and %30 of the total number of Raḍavī
narrations. The cognitive component of "self-control" includes knowledge of
the areas of self-control, familiarity with the factors that create self-control,
familiarity with the effects of self-control and recognizing barriers to selfcontrol. The result is that the cognitive dimension of self-control, in addition
to affecting the emotional and behavioral dimension, leads to the growth of
awareness and the development of intellectual skills, analysis and thinking in
self-control, and ultimately human well-being.

Keywords: Imam Riḍā (as), self-control, cognitive component, content analysis,

ethics.
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Emigration of Imam Riḍā (as) to Iran and its Impact
on the Migration of Alawites in the Abbasid Period
Zohreh Dehghanpour 1 Mansour Tarafdari 2
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Abstract
The migration of Arabs to Iran, which began at the beginning of the conquests,
continued during the Umayyad and Abbasid periods. The difference between
the Arab migration in the Abbasid period and the previous periods was that the
immigrants of this period were mostly Alawites. These migrations started from the
beginning of the Abbasid period and intensified with the presence of Imam Riḍā
(as) in Iran. The subject of the present study is the effect of the emigration and
guardianship of Imam Riḍā (as) on the Alawite migrations in the Abbasid period.
The question of this research is what effect did the migration of Imam Riḍā (as)
have on the migration of Alawites in the Abbasid period? Information from various
sources indicates the great impact of the emigration of Imam Riḍā (as) on the
migration of Alawites with different Shiite tendencies. The migration of the Alawites
to Iran took place in two periods and in two forms, that is, simultaneously with the
migration of Imam Riḍā (as) and after the migration. Therefore, the emigration
and coronation of Imam Riḍā (as) can be considered as an important factor in
the formation, continuation and expansion of Alawite migration to different parts
of Iran, and even it played a role in the formation of the Alawite government of
Tabarestan. The research method in this research is descriptive-analytical, and
the method of collecting information is library and using the information of various
historical sources, rijals, genealogies, sects and new sources and researches.
Also, in this research, in addition to referring to the books belonging to the Imami
Shiites, the books of the Zaydi sect were also cited.

Keywords: Imam Riḍā (as), Emigration, Guardianship, Alawites, Iran, Abbasid period.
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Relationship between Employees' Social Intelligence and
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of Job Satisfaction in the Holy Shrine of Imam Riḍā (as)
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Abstract
Service quality is one of the most important management issues that
researchers have been researching to find new ways of providing services
for many years. Therefore, in this study, the relationship between employees'
social intelligence and service quality level with respect to the moderating role
of job satisfaction in the holy shrine of Imam Riḍā (as) has been investigated.
Research in terms of purpose is quite practical, and the research method
is descriptive survey. The statistical population of this study consists of all
employees working in the field of sacred places in the second quarter of 1397,
which using Cochran's formula, 317 people were randomly classified and
selected as a statistical sample to answer the research questionnaire. The
data collection tool is the Tromso standard social intelligence questionnaire;
for service quality, standard SERVQUAL questionnaire was used, as well as
SPSS21 and LISREL software in data analysis. The results showed that there
is a positive and significant relationship between social intelligence, social
information processing, social awareness and social skills with the level of
service quality. Also, the role of positive moderation of job satisfaction in the
relationship between employees' social intelligence and service quality level
was confirmed.
Keywords: Social intelligence, service quality, social information processing,

social awareness and skills, job satisfaction.
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Investigating the Position of Niqābat of Mashhad
in the Timurid Era1
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Abstract
In the middle history of Iran, in places where Sādāt [offspring and descendants
of an Imam] were present, the position of Naqīb [chief of a tribe or other group
or community] supervised the affairs related to Sādāt. The city of Mashhad is
one of the places where different groups of Sādāt settled after the martyrdom of
Imam Riḍā (as). Subsequently, there was a Naqīb to oversee their affairs. From
the Ilkhāni period and especially the Ghāzān period (694-703 AH) Naqīb of Sādāt
became the Naqīb of Mashhad. During the Timurid period, on the one hand,
the city of Mashhad expanded, and on the other hand, with the space provided
for the freer functioning of the Shiites until the formation of the Safavid period,
Sādāt and Nuqabā enjoyed a wider role and function in Mashhad. Therefore, the
role of Nagībān in this period in the administration of the city of Mashhad and
the holy shrine is significant. This research tries to study and analyze the role of
Naqībān in the development of Raḍavī culture, duties and consequences of their
performance in the period under review in a descriptive-analytical method and
historical approach based on library studies.
Findings show that the Naqībān, while maintaining their previous duties such
as managing the shrine of Imam Riḍā (as) and the guardianship of Sādāt near the
shrine of Imam Riḍā (as) and living in the city, also held the leadership of the city of
Mashhad. By establishing relations and converging with the political rulers of their
time and gaining their support, the Naqībān provided the conditions for promoting
the culture of pilgrimage of Imam Riḍā (as) in addition to the spread of Shiism.
And by playing a role in the administration of the shrine of Imam Riḍā (as), they
promoted the holy shrine, promoted Raḍavī culture and also the development of
the holy city of Mashhad.
Key words: Teymourian, Niqābat, Sādāt, Mashhad, the holy shrine of Imam Riḍā (as).
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Abstract
From the beginning of the Abbasid rise to power, the Barmak dynasty
effectively took control of the vast lands of the Islamic Caliphate. Yahya Barmaki
and his sons enjoyed unlimited influence and power during the first 17 years of
Harun al-Rasheed's caliphate. Coinciding of this period with the Imamate of
Imam Mūsā Kāẓim (as), the leader of the Imami Shiites, caused the caliphate
system to harass and even martyr that Imam and many of his family and
relatives under various pretexts. How he relates and the behavior of this Iranian
family with the Imam and his family is quoted in the sources; but in this regard,
there are ambiguities and sometimes doubts and contradictions that need a
comprehensive and accurate study. This research tries to reveal some relevant
facts by descriptive-analytical method and by reviewing these reports. The
long-standing devotion of the Iranians to the family of the Prophet (pbuh), as
well as the fact that the Barmakians are Iranians, doubles the importance of this
study along with the need to reveal historical facts. The findings of this study
indicate the fact that the Barmaki family, despite their complete dependence on
the Abbasid Caliphate and using their managerial power to survive it in the face
of Imam Kāẓim (as) did not have the same method. Some of them did not want
to take part in shedding the blood of that Imam under any circumstances, while
others did so for the consent of the Caliph; also, contrary to a number of reports
about their inclination towards Shiism and the Imam, there are no confirmed
reports in support of this hypothesis.
Keywords: Imam Kāẓim (as), Barmak family, Abbasids, Harun al-Rasheed, Sādāt

ʿAlavi.
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Abstract
From the first centuries AH, Iran has been the destination of a large number
of Imamzadegan [offspring or descendants of an imam] and there are many
courts in different parts of the land that are attributed to them. Among them,
there are imamzadegan to whom more than one court is attributed; among
them is Imamzadeh Hoseim ibn Musa ibn Jaʿfar, the brother of Imam Riḍā
(as) who, according to some sources, had left for Iran with a group of Sādāt
[descendants of an imam] and his another brother, Ahmad, following his
brother's guardianship. Among the various sites attributed to him, the two
views on his burial in Tabas and Shiraz are more famous. The purpose of
this study is to analyze and review the narrations related to the burial of
this imamzadeh in Shiraz and in this way, a descriptive-analytical method
has been used. Considering that the existing reports go back to the later
sources, ie the 14th14-th lunar centuries, and on the other hand, the
numerous problems that are observed in them, it is a mistake to consider
Hosein ibn Musa among Ahmad ibn Musa's companions and the city of
Shiraz as his burial place.
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Abstract
Half of human societies are made up of women, whereas in the past,
women were excluded from social presence for traditional reasons and were
considered as second degree; thus, feminine social actions are meaningful.
In addition, women are responsible for raising children and will play a greater
role than men in socializing the next generation. Among the social actions of
women are religious actions. Women are always more religious than men in
terms of beliefs and behavior, and they are more common in religious places.
In this regard, the study of "female pilgrimage" is important. In this article,
with a phenomenological approach and using the techniques of observation,
interview and study of women's pilgrimage documents in the shrine of
Imamzadeh [offspring or descendant of an imam] Mohsen ibn Musa ibn Jaʿfar
(as), which has been welcomed due to its attribution to Imam Riḍā (as), has
been studied anthropologically. According to the obtained results, pilgrimage
in the "lived experience" of women in terms of meaning and self-awareness,
includes the functions of "need-seeking", "healing", "duty-bearing", "symbolic
replacement", "material exchange", "self-fulfillment", "Absolute Solidarity" and
"Thanksgiving". And according to the researcher's semantics with the ethical
approach, it includes the meanings of "sanctification", "idealism", "empathy",
"gaining religious experience", "motivational integration" and "irrefutability".

Key words: Women, Pilgrimage, Phenomenology, Imamzadeh, Mohsen ibn
Musa.
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Approach:
with an academic and research approach, this journal accepts
articles with their main focus on Imam Reza (a.s) which are
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as well as other scientific aspects of the Erudite of Mohammad
(PBUH) Family.
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