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چکیده
نشــانههای امــام مــاک اساســی در عرصــه امامشناســی اســت؛ چنانکــه در پرتــو نــوع نگــرش بــه
ایــن مقولــه مذاهــب گوناگونــی پدیــدار شــد .البتــه امامــان معصــوم  bاز همــان آغــاز اهــم نشــانهها و
مالکهــا در ایــن عرصــه را بیــان کردنــد ،لیکــن بنــا بــر روایاتــی از اهــل بیــت bبــه ویــژه از امــام رضــا
 ،gســاح رســول خــدا  nبــه منزلــه «تابــوت در میــان بنىاســرائیل و نشــانۀ امامــت» یــاد شــده
اســت .نظــر بــه شــهرت ایــن روایــات و ابهاماتــی ماننــد وجــه شــباهت ،ســهم ایــن تشــبیه در احتجــاج بــا
مخالفــان ،ایــن نوشــتار بــر پایــۀ گونهشناســی و تحلیــل فضــای صــدوری در صــدد واکاوی فقهالحدیثــی
ایــن دســته از روایــات امــام رضــا  gاســت .بررس ـیها نشــان مىدهــد یادکــرد روایــی ســاح نبــوی در
گونههــای «در شــمار نشــانههای امــام»« ،تشــبیه بــه تابــوت بنىاســرائیل و پیونــد بــا مقولــه امامــت» و
«میــراث اختصاصــی اهــل بیــت  »bنمایــان اســت و غالبــا در دوران امــام ســجاد  gتــا امام رضــا  gدر
رویارویــی بــا مدعیــان دروغیــن امامــت در برابــر فرقههــای کیســانیه ،زیدیه ،عجلیــه ،فطحیه ،اســماعیلیه،
واقفــه و ...بــه ویــژه بنىعبــاس کــه همگــی مدعــی وراثــت و خالفــت نبــوی بودهانــد ،صــادر شــده اســت.
از طریــق اســتدالل بــه در اختیــار داشــتن ســاح نبــوی ،اهــل بیــت  bبــه عنــوان وارثــان ویــژۀ ســاح
و علــم نبــوی معرفــی مىشــدند کــه از ناحیــۀ خداونــد بــه امامــت منصــوب گشــتهاند ،چنانکــه در قــرآن،
ـوت مشــتمل بر میــراث انبیا ،نشــانگر
وارث بــودن در کنــار امامــت ذکــر شــده و در قصــه طالــوت ،آمــدن تابـ ِ
اصطفــا و نصــب الهــی طالــوت بــر خالفــت بــود.
کلیدواژههــا :تــراث تفســیری امــام رضــا  ،gســاح رســول خــدا  ،nتابــوت بنىاســرائیل ،تفســیر
روایــی ،امامتپژوهــی.
 .1دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن ،دانشکدۀ تربیت مدرس قرآن مشهد(نویسنده مسئول)dimeh@quran.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد رشتۀ تفسیر قرآن ،دانشگاه علوم و معارف قرآنa.yadollahi64@gmail.com :

سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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طرح مسئله
در میــان میــراث تفســیری امــام رضــا  gروایاتــی از آن امــام همــام گــزارش شــده اســت کــه نــه
تنهــا در حــوزۀ تفســیر قــرآن کریــم بلکــه از منظــر کالمی نیــز قابل بررســی اســت ماننــد روایاتی که
َ َ ُ
َ ٌَ ْ ُ
ٌ
َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ
ـن َر ِّبكـ ْـم َو َب ِق َّیــة ِم َّمــا تـ َـرك آل
ـوت فیـ ِـه ســكینة ِمـ
الت ُابـ 
ـم
ایشــان در ذیــل آیــه ِ«إن آیــة مل ِكـ ِـه أن یأ ِتیكـ 
ُموســى َو ُآل ُ
هارون(»...البقــره )248 ،ســاح رســول خــدا  nرا بــه تابــوت بنىاســرائیل تشــبیه
کــرد ه و وجــود آن ســاح نــزد شــخص را نشــانهای بــر خالفــت و علــم شــخص دانســتهاند .روایــات
یــاد شــده عــاوه بــر جنبــۀ تفســیری و کالمــی ،جنبــۀ فقــه الحدیثــی نیــز دارد کــه در مجمــوع بــر
ضــرورت فقــه الحدیثــی ایــن روایــات میافزایــد .از ســوی دیگــر نظــر به تعــدد جریانهــای علمی و
کالمــی در عصــر امــام رضــا gو رویاروییهــای تاریخــی آن امــام همــام بــا آنها ،چنیــن مینماید
کــه بــر پایــۀ بررســی داللــی و فضــای صــدوری ایــن روایــات ،بتــوان بــه خوانش نوینــی از این دســته
روایــات رضــوی دســت یافــت .بــه لحــاظ پیشــینه گفتنــی اســت در کتــب حدیثــی و فقــه الحدیثی
ایــن روایــات بررســی نشــده اســت .البتــه پژوهشهــای مختصــری در ایــن دســته روایــات صــورت
گرفتــه اســت از آن جملــه« :شــاخصها و نشــانههای امامــت در مکتــب رضــوی» از علــی ربانــی
گلپایگانــی( )1389کــه نگارنــده نشــانههای امــام را بــا توجــه بــه روایــات امــام رضــا  gبررســی
و در بخشــی از آن بــا ذکــر چنــد روایــت بــه صــورت بســیار مختصــر ســاح نبــوی را از نشــانههای
امامــت معرفــی کــرده اســت .از دیگــر پژوهشهــای در ایــن زمینــه «نقــش نشانهشناســی ســاح
در امامشناســی» از حســین حســینیان مقــدم و محمــد مهــدی حســینیان مقــدم( )1397اســت
کــه جایــگاه و نقــش ســاح را در اخبــار تاریخــی و کالم اســامی بررســی کردهانــد .در ایــن تحقیــق
ســعی شــده بــه چالشهایــی از قبیــل ســاح نشــانه امامــت یــا ســبب افتخــار یــا فضیلــت؟ ســاح
نشــانه قطعــی یــا ترجیحــی؟ یــا ســاح نشــانه همیشــگی یــا مــوردی؟ پاســخ داده شــود.
نوشــتار پیــش رو ،عــاوه بــر تتبــع فــراوان در میــراث روایــی ،ســعی کــرده ارتباطــی معرفتبخــش
میــان آیــۀ  248ســورۀ بقــره بــا مجموعــه روایــات صــادر شــده از امــام رضــا  gو دیگــر اهــل بیــت
 bکــه ســاح نبــوی را بــه تابــوت بنــی اســرائیل تشــبیه و آن را نشــانۀ امــام معرفــی کردهانــد،
برقــرار کنــد .گونهشناســی روایــات ایــن بــاب و بررســی فضــای صــدور و همچنیــن بررســی جنبــۀ
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فقــه الحدیثــی روایــات ایــن بــاب بــه دلیــل کارآمــدی آنهــا بــا زمینههــا ،نیازهــا ،دغدغههــای
عصــری و دیگــر مقتضیــات زمانــی و عصــری از جملــه امتیــازات و ابعــاد نــوآوری ایــن پژوهــش
نســبت بــه پژوهشهــای پیشــین در ایــن زمینــه اســت.
ایــن نوشــتار عــاوه بــر بــه کارگیــری روش توصیفــی تحلیلــی و گونهشناســی روایــی ،فضــای
صــدوری ایــن روایــات را بررســی کــرده تــا جنبــۀ فقــه الحدیثــی آن متناســب بــا زمینههــا ،نیازهــا،
دغدغههــای عصــری و دیگــر مقتضیــات زمانــی و عصــری فهــم شــود .بــه ایــن منظــور در ابتــدا بــه
برخــی از ایــن گزارشهــا در میــراث تفســیری امــام رضــا gاشــاره مىشــود:

 .1تشبیه سالح نبوی به تابوت بنیاسرائیل در تراث رضوی
تشــبیه ســاح نبــوی بــه تابوت بنیاســرائیل مقولـهای اســت کــه در روایــات امام رضــا gمتعدد
گــزارش شــده اســت کــه پیــش از بررســی فقــه الحدیثــی ایــن دســته از روایــات بــه نمونههایــی از
آن مــوارد اشــاره میشــود.
بزنطی از امام رضا gنقل کرده است امام باقر gمىفرمود:
ْ ْ ُ َ
َّ َ َ َ ُ ِّ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ
َ َ َ َ َّ ُ
الت ُابــوت َد َار ال ُملــك َو أ ْی َن َما
ـوت ِفی َب ِنــی ِإســر ِائیل أینمــا دار
ِ«إنمــا مثــل الســا ِح ِفینــا كمث ِل التابـ ِ
َ َ ِّ َ
ْ ْ
الســا ُح ِف َینــا َد َار ال ِعلـ ُـم»؛ همانــا مثــل ســاح در مــا مثــل تابــوت اســت در بنىاســرائیل ،هــر
دار
جــا كــه تابــوت در هــر خاندانــى یافــت مىشــد ملــك در پــى آن بــود و در میــان مــا هــر كجــا ســاح
بــه دســت مــا برســد ،علــم همانجاســت(کلینی ،1365 ،ج238 :1؛ صفــار1404 ،ق.)183 :
َّ َ َ َ ُ ِّ َ
الســا ِح
صفــوان از امــام رضــا gاز امــام باقــر gنقــل کــرده کــه حضــرت فرمــود«ِ :إنمــا مثــل
ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ُ
السـ َـا ُح فیناَ
ـوت ُأ ُوتــوا ُّ
َ َ َ ُ َّ ُ
الن ُبـ َّـو َة َو َح ْی ُث َمــا َد َار ِّ
ـوت ِفــی َب ِنــی ِإســر ِائیل حیثمــا دار التابـ
ِفینــا م َثــل التابـ ِ
ِ
َ َ َّ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ِّ َ ُ ُ َ ً ْ ْ َ َ َ
ـم قــال ل»؛ همانــا ســاح در میــان مــا چــون تابــوت
فثــم المــر قلــت فیكــون الســاح مز ِائــا ِلل ِعلـ ِ 
اســت در بنىاســرائیل ،در هــر جــا تابــوت بــود نبــوت عطــا مىشــد و در هــر جــا میــان مــا خانــدان
ســاح بچرخــد امــر (امامــت) آنجاســت ،گفتــم :ممكــن اســت ســاح از علــم جــدا شــود؟ فرمــود:
نه(کلینــی ،1365 ،ج238 :1؛ صفــار1404 ،ق .)183 :اربلــی از «دالئــل حمیــری» از جعفــر بــن
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محمــد بــن یونــس گــزارش کــرده اســت« :شــخصی نام ـهای بــرای امــام رضــا gنوشــت و بنــا
داشــت کــه از حکــم لبــاس ملحــم کــه محــرم مىپوشــد و از ســاح رســول خــدا ســؤال کنــد ،امــا
َ
فرامــوش کــرد .حضــرت در نام ـهای پاســخ مســائل او را نوشــتند و در ضمــن آن آمــده بــود« :ل
َّ
َّ
اللــه nف َینــا ب َم ْنز َلــة َّ
الت ُ
َبـ ْـأ َس ب ْال ْ
الثـ ْـوب ْال ُم ْل َحــم َو ْاع َلـ ْـم َأ َّن سـ َـا َح َر ُ
َ
ـوت ِفــی َب ِنــی
ـ
اب
ـول
ـ
س
ب
ام
ـر
ـ
ح
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ ِ َ َ ُ ُ ِ َ َ ُ ِّ
َ ْ ُ
َ
َ
َ
ِإســر ِائیل یــدور مــع كل عا ِلـ ٍـم حیــث دار»؛ إحــرام بســتن در لبــاس ملحــم اشــکالی نــدارد و بدان که
ســاح رســول خــدا nدر بیــن مــا بــه منزلــه تابــوت در بنىاســرائیل اســت با هــر عالمــی (امامی)
مىگــردد ،هــر جــا کــه باشــد(اربلی1381 ،ق ،ج.)299 :2

 .2گونههای یادکرد سالح رسول خدا nدر مصادر روایی
گونهشناســی روایــات یادکــرد ســاح نبــوی مىتوانــد بســتر مناســبی بــه منظــور دســتیابی بــه
فضــای صــدوری حاکــم بــر ایــن روایــات باشــد کــه در ذیــل بــا تکیــه بر مصــادر کهــن امامی ســامان
مىیابــد.
 .1-2در شمار نشانههای امام
گونــۀ اول از روایــات ســاح ،روایاتــی اســت کــه برخــورداری از ســاح بــه صراحــت در شــمار
نشــانههای امامــت ذکــر شــده اســت:
احمــد بــن عمــر گویــد :پرســیدم از امــام رضــا gاز دلیــل بــر صاحــب امــر امامــت چیســت؟
حضــرت فرمــود« :دلیــل آن كبــر (ســن) و فضــل و وصیــت روشــن اســت ،تا آنجا كــه چــون كاروانى
بــه مدینــه وارد شــوند و بگوینــد فــان امــام بــه كــه وصیــت كــرده؟ گوینــد :بــه فــان پســر فــان،
شــما بــا ســاح پیامبــر nبگردیــد هــر کجــا ســاح باشــد ،امامــت آنجاســت ،امــا صــرف مســائل
دلیــل نمىشــود»(کلینی ،1365 ،ج.)285 :1
یحیــی از امــام رضــا gنقــل کــرده کــه حضــرت فرمــود :پــدرم ســاح رســول خــدا nرا بــه
مــن ســپرد؛ امــا عموهــای مــن بــه ایــن امــر حســادت کردنــد ،صفــوان گویــد :از شمشــیر رســول
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خــدا nصحبــت کردیــم .حضــرت فرمــود :اســحاق بــن جعفــر نــزد مــن آمــد و بــر مــن ســنگینی
نمــود .بــه حــق و حرمــت نبــوی مــرا قســم داد کــه آن شمشــیری کــه او (احتمــاال مأمــون) گرفتــه
همــان شمشــیر رســول خداســت؟ گفتــم :نــه چگونــه ایــن ممکــن اســت! ابوجعفــر gفرمــود:
َمثــل ســاح نــزد مــا مثــل تابــوت در بنىاســرائیل اســت کــه هرجا باشــد ،امــر همانجاســت(صفار،
1404ق189 :؛ مجلســی1404 ،ق ،الــف ،ج.)67 :42
بزنطــی گوید«:بــه امــام رضــا gگفتــم :وقتــى كــه امــام بمیــرد بــا چــه امــام بعــد از او شــناخته
شــود؟ حضــرت فرمــود :امــام نشــانههایی دارد یكــى اینكــه بزرگتریــن پســرهاى پــدر خــود و
داراى فضیلــت و وصیــت اســت و معــروف اســت بــهطــورى كــه یــك شــتر ســوار كــه از خــارج وارد
شــهر مىشــود ،مىپرســد :فــان امــام بــه كــه وصیــت كــرده؟ مىگوینــد :بــه فالنــى و ســاح در
میــان مــا چــون تابــوت اســت در میــان بنىاســرائیل و امامــت بــه همــراه ســاح اســت هــر جــا كــه
باشــد»(کلینی ،1365 ،ج284 :1؛ ابنبابویــه1403 ،ق،ج 117 :1؛ بــرای مطالعــۀ نمونــه دیگــر
ر.ک :نعمانــى1397 ،ق.)242 :
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُْ َ
َ َ
ـد أ ِبیـ ِـه» بایــد بــه دو نکتــه مهــم توجــه داشــت :نکتــه اول
در خصــوص فــراز «أن یكــون أكبــر ولـ ِ
اینکــه چــه بســا بــا ایــن روایــت چنیــن شــبههای بــه ذهــن تبــادر شــود کــه امــام صــادق gاز دنیــا
رفتنــد و پســر بزرگتــر آن حضــرت ،عبداللــه افطــح امــام نبــود ،لــذا روایــت امــام رضــا gچگونــه
بــا روایــت امــام صــادق gقابــل جمــع اســت؟! در پاســخ چنیــن بــه نظــر مىرســد از آنجــا کــه این
روایــت از فرمایشهــای امــام رضــا gنقــل شــده ،حضــرت نشــانۀ پســر بزرگتــر بــودن را عنــوان
نشــانه امامــت بــه صــورت مطلــق فرمودنــد و مقیــد بــه شــرطی نکردنــد؛ امــا در روایــت دیگــری از
َْ
امــام صــادق gایــن نشــانه ،مقیــد بیــان شــده و حضــرت فرمودنــد«ِ :إ َّن ال ْمـ َـر(أی اإلمامــة) ِفــی
ٌ
ْال َكبیــر َمــا َلـ ْـم َت ُكـ ْ
ـن ِفیـ ِـه َع َاهة»(کلینــی ،1365 ،ج )285 :1نبایــد در فرزنــد پســر بزرگتــر امــام
ِ ِ
نقــص بدنــی یــا دینــی وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا این مشــکل در اســماعیل فرزنــد امام صــادقg
وجــود داشــت و بــه ایــن منظــور حضــرت بــرای شناســاندن امــام بعــدی بــه مــردم و گمــراه نشــدن
آنهــا ایــن نشــانه را بــه صــورت مقیــد بیــان فرمودنــد .بنابرایــن چــون ایــن مشــکل در زمــان امامت
امــام رضــا gو بعــد از آن وجــود نداشــت حضــرت آن را بــه صــورت مطلــق بیــان کردنــد .افــزون بر
اینکــه مىتــوان روایــت مطلــق را حمــل بــر روایــت مقیــد کــرد .همچنانکــه مىتــوان گفــت امامــت
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مشــروط بــه شــروط واالیــی چــون عصمــت و علــم لدنــی و ...اســت لــذا شــرط فرزنــد بزرگتــر در
امامــت از شــروط الزم و اساســی نیســت بلکــه بــه لحــاظ شــرط مقتضی اســت کــه با وجــود موانعی
چــون نداشــتن عصمــت و شــرایط اساســی دیگــر ،فرزنــد بزرگتــر از اســاس صالحیــت امامــت را
نخواهــد داشــت و امامــت بــه فرزنــد معصــوم مىرســد هــر چنــد فرزنــد بزرگتــر نباشــد و نکتــه دوم
ـت امــام حســین gاســت و امامان
اینکــه ایــن عالمــت بــه منظــور معرفــی امــام بــرای بعــد از امامـ ِ

قبــل از او را شــامل نمیشود(مجلس ـی1404 ،ق ،ب ،ج.)204 :3
 .2-2تشبیه به تابوت بنىاسرائیل و پیوند با مقولۀ امامت

ل بیــت bنقــل شــده ،بیــان فرمودهانــد :ســاح رســولخداn
در روایــات بســیاری کــه از اه ـ 
بــه عنــوان میــراث امامــت نــزد آنــان بــوده و از هــر امامــی بــه امــام بعــدی منتقــل میشــده اســت.
ایــن ســاح را اهــل بیــت بــه منزلــه تابــوت در بنــی اســرائیل دانســتهاند کــه آن تابــوت در نــزد هــر
کــه بــود نشــانۀ نبــوت او بــود و ســاح رســولخدا  nنــزد هرکــه باشــد نشــانه امامــت اوســت.
تواتــر ایــن روایــات بــه حـ ّـدی اســت کــه در منابــع روایــی ابوابــی بــه ایــن روایــات اختصــاص یافتــه
اســت(ن.ک :صفــار1404 ،ق174 :؛ کلینــی ،1365 ،ج232 :1و238؛ مجلســی1404 ،ق،
الــف ،ج  )201 :26اینــک بــه برخــی نمونههــا اشــاره مىکنیــم:
امــام رضــا  gدر ذیــل روایتــی بــه بزنطــی دربــاره نشــانه هــای امــام از ســاح یــاد کردنــد و
فرمودنــد :ســاح در میــان مــا چــون تابــوت اســت در میــان بنىاســرائیل و امامــت بــه همــراه
ســاح اســت هــر جــا كــه باشــد»(کلینی ،1365 ،ج284 :1؛ ابنبابویــه1403 ،ق ،ج:1
.)117-116
 در روایــت دیگــری ،حضــرت رضــا  gدر پاســخ بــه ســوالی کــه دربــارۀ چیســتی ســکینه ازایشــان شــد ،فرمودنــد« :ســکینه» ،بــادی اســت کــه از بهشــت مــىوزد و صورتــی ماننــد انســان و
بویــی خــوش دارد و آن همــان بــادی اســت کــه بــر ابراهیــم وزیــد .بــه ایشــان گفته شــد :ایــن همان
ـار َ
اســت کــه خداونــد فرمــوده« :فیــه َســك َین ٌة مـ ْ
ـن َر ِّب ُكـ ْـم َو َب ِق َّیـ ٌـة م َّمــا َتـ َـر َك ُآل ُموســى َو ُآل هـ ُ
ون»
ِ
ِ
ِ ِ ِ
فرمــود :آن ســکینه در تابــوت اســت و در آن طشــتی اســت کــه قلــوب انبیــا را بــا آن شستوشــو
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مىدهنــد و تابــوت بیــن انبیــای بنىاســرائیل دســت بــه دســت مىچرخیــد تــا اینکــه بــه مــا
رســید .پــس پرســید :تابــوت شــما چیســت؟ گفتیــم :ســاح .فرمــود :درســت گفتیــد آن تابــوت
شماســت(کلینی ،1365 ،ج472-471 :3؛ ح َ
میــرى ،بــی تــا.)165-164 :
ِ
بزنطــی نقــل مىکنــد کــه شــنیدم حضــرت رضــا gفرمودنــد :اســحاق بــه نــزد مــن آمــد و
ســوال کــرد کــه :آیــا ســاح همــان بــود کــه طوســی(مأمون) آن را گرفــت؟ آیــا ســاح رســول
اللـه nهمــان بــود؟ بــه او گفتــم :نــه ،ســاح در بیــن مــا ،ماننــد تابــوت در قــوم بنىاســرائیل
اســت کــه در هــر خانــهای باشــد ،ملک(امامــت) در آنجاســت(ح َ
میرى ،بــی تــا160 :؛ صفــار،
ِ
1404ق179-178 :؛ بــرای مطالعــه نمونــۀ دیگــر ر.ک :کلینــی ،1365 ،ج238 :1؛ صفــار،
1404ق.)183 :
وجــه تشــبیه ســاح رســول اللــه nبــه تابــوت بنىاســرائیل در میــراث روایــی ایــن اســت کــه
همانگونــه كــه تابــوت در بنیاســرائیل نشــان ُملــك و نبــوت و علــم بــود ،شمشــیر پیامبــر nنیــز
در دســت هــر انســان كامــل و معصــوم قــرار میگرفــت ،نشــان ایــن بــود كــه ودیعــۀ امامــت و علــم
غیــب و امــر خالفــت نیــز نــزد اوســت .بــه بیــان دیگــر همــان طــور كــه وجــود تابــوت در نــزد رهبران
الهــی بنیاســرائیل ،نشــانی بــر انتصــاب و شایســتگی آنهــا بــر نبــوت یــا فرمانروایــی و خالفــت از
ناحیــه خداســت ،وجــود شمشــیر پیامبــر اکــرم nدر نــزد امامــان معصــوم bنیز نشــانگر اصطفا
و نصــب الهــی اهــل بیــت bبــر امــر امامــت و خالفــت اســت.
 .3-2میراث اختصاصی اهل بیتg
گونــۀ دیگــر از روایــات ســاح نبــوی ،روایاتــی اســت کــه ســاح رســول خــدا nرا بــه عنــوان
میــراث اختصاصــی امامــان معصــوم bمىدانــد و ســایر بنىهاشــم از اســاس ،ســهمی از آن
میــراث ندارنــد .دلیــل بــه ارث رســیدن ســاح پیامبــر اکــرم nبــه امــام علــی gایــن اســت کــه
چــون ایــن ســاح نشــانۀ امامــت و جانشــینى آن حضــرت بــود ،بــه او منتقــل شــد و اینهــا ماننــد
دیــن و وصیــت از تركــه خــارج اســت و میــراث خــاص پیامبــر اکــرم ،nوســایلی نیســتند کــه
غیــر از امامــان معصــوم bو جانشــینان حقیقــی او بــرای دیگــران در آن حــق ارث بــردن وجــود
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داشــته باشــد .ابوبصیــر گویــد :امــام صــادق gفرمــود :رســول خــدا nدر میــان متــاع خویــش
شمشــیرى و زرهــى و نیــزهاى و زینــى و اســتر شــهبایى داشــت كــه در تركــۀ او بــود و همــه بــه علــى
بــن ابــى طالــب gبــه ارث رســید(کلینی ،1365 ،ج .)234 :1امــام باقــر gفرمــود :هنگامــی
کــه عمــر کشــته شــد امیرالمؤمنیــن gمــردم را بــه خــدا ســوگند داد کــه شــما را بــه خدا آیا کســی
در میــان شــما هســت کــه ســاح رســول خــدا و مرکــب و خاتــم او را جــز مــن بــه ارث بــرده باشــد؟
گفتنــد :نه(صفــار1404 ،ق .)182 :امــام باقــر gهمچنیــن فرمــود :پیــش از آنكــه وفــات علــى
بــن حســین gفــرا رســد ،زنبیــل یــا صندوقــى را كــه نــزد او بــود ،بیــرون آورد و فرمــود :اى محمــد
ایــن صنــدوق را ببــر ،پــس آن را در میــان چهــار تــن (كــه چهــار طرفــش را گرفتــه بودنــد) بردنــد،
چــون آن حضــرت وفــات كــرد ،بــرادران امــام باقــر gآمدنــد و ادعــا كردنــد كــه از آنچــه در میــان
صنــدوق بــود ،بهــره مــا را بــده .فرمــود :بــه خــدا كــه از بهــره شــما چیــزى در آن نبــود ،اگــر شــما
بهــرهای از آن داشــتید ،پــدرم آن را بــه مــن نمــىداد ،در آن صنــدوق ســاح و كتــب رســول خداn
بود(کلینــی ،1365 ،ج305 :1؛ صفــار1404 ،ق.)180 :
بــا توجــه بــه ایــن روایــت ثابــت مىشــود کــه ســاح و کتــب رســول اللــه nجــزو میــراث خــاص
و از عالیــم و مختصــات امــام gاســت کــه بــه شــخص دیگــری غیــر از امــام معصــوم ارث نخواهــد
رســید .عبداالعلــى بــن اعیــن گویــد :شــنیدم كــه امــام صــادق gمىفرمــود :اســلحه پیامبرn
نــزد مــن اســت ،كســى نســبت بــه آن بــا مــن نتوانــد نــزاع كنــد ،همانــا ســاح از آســیب محفــوظ
اســت .اگــر بــه دســت بدتریــن مخلــوق خــدا بیفتــد بهتریــن ایشــان شــود (ولــى خــدا بــه دســت او
نمىانــدازد) .ســپس فرمــود :امــر امامــت در آخــر بــه كســى رســد كــه بــرای او حنــک را در پیچنــد
(یعنــى بــه یــاری او قیــام کننــد ،چــون پیچیــدن حنــک نشــانه آمادگــی بــرای جهــاد بــوده اســت)
و چــون خواســت خــدا دربــارۀ او صــورت گیــرد ،بیــرون شــود ،مــردم گوینــد :ایــن چــه واقع ـهاى
اســت ،خــدا از بركــت آن حضــرت بــر ســر رعیتــش دســت رحمــت نهــد (تــا عقلشــان كامــل
شــود)(کلینی ،1365 ،ج234 :1؛ صفــار1404 ،ق184 :؛ مفیــد1413 ،ق ،ج.)189-188 :2
عمــر بــن ابــان گویــد :از امــام صــادق gپرســیدم راجــع بــه آنچــه مــردم میگوینــد كــه نامــه مهــر
شــدهاى بــه امســلمه داده شــد ،امــام فرمــود :هنگامــی کــه رســول خــدا nقبــض روح شــد ،امام
علــی gعلــم و ســاح ایشــان و آنچــه آنجــا بــود بــه ارث بــرد ،ســپس بــه امــام حســن gرســید و
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ســپس بــه امــام حســین gرســید .عمــر گویــد :عرضــه داشــتم ســپس بــه علــی بن حســینg
رســید ســپس بــه پســرش ســپس بــه شــما؟ حضــرت فرمــود :آری(کلینــی ،1365 ،ج-235 :1
236؛ مفیــد1413 ،ق ،ج189 :2؛ صفــار1404 ،ق. )1186 :
ایــن روایــت نمونـهای از روایاتــی اســت کــه امــام صــادق gامامــت را بــر اســاس نـ ّ
ـص و علــم
و همچنیــن براســاس ارث بــردن میــراث پیامبــر اکــرم  nمعرفــی کردهانــد .بــر همیــن اســاس
شــیعه معتقــد اســت ،علــوم و کمــاالت امــام بایــد اعطایــی و موهوبــی باشــد ،نــه اکتســابی و از راه
تحصیــل ،اعــم از اینكــه از جانــب خداونــد متعــال بــدون واســطه بــه او عنایــت شــود ،یــا اینکــه
بــا واســطه مالئکــه یــا پیامبــر یــا امــام قبــل خــود کــه از غیــر طــرق عــادی بــه او ارث برســد .از
ایــن ارث گاهــی بــه عنــوان َ
«ح ْبـ َـوه» رســول خــدا nبــه امامــان معصــوم bنــام بردهانــدّ :
«إن
عنــدی لصحیفــة ...قــد حباهــا رســول الله(»nصفــار1404 ،ق )144 :و گاهــی بــه عنــوان
ٌ
ُ ٌ
«قطیعــه» آن حضــرتّ :
لصحــف كثیــرة قطایــع رســول اللـه nو أهــل بیته»(همان:
«إن عنــدی
َ
« .)149حبــوه» بــه ارثــی گفتــه میشــود كــه اختصــاص بــه پســر بزرگتــر یــا اولــی بــه میــراث
میــت دارد و دیگــر ورثــه ســهمی در آن ندارنــد (ماننــد ســاح ،قــرآن ،انگشــتر و)...؛ امــا «قطایع»
بخشـشهایی اســت كــه خــارج از ضابطـهای خــاص و براســاس مصلحتــی ویــژه بــه كســی داده
میشــود .از ایــن جهــت ،دیگــران حق اعتــراض نیــز ندارند(جــوادی آملــی ،1388 ،ج.)284 :4
نقــل گزارشهــای تاریخــی در منابــع حدیثــی شــیعه و اهــل ســنت مبنــی بر اینکه ســاح رســول
اللــه بعــد از پیامبــر اکــرم  nبــه حضــرت علــی gبــه ارث رســیده نه بــه ســایرین ،و نبــود گزارش
صحیحــی مبنــی بــر اینکــه ســاح رســولالله nبــه افــرادی غیــر از امــام معصــوم bرســیده
باشــد ،دلیــل دیگــری بــر ّ
صحــت ادعای امامــان معصــوم  gبه عنــوان جانشــینان و میــراثداران
پیامبــر اکــرم  nاســت .در واقــع یادکــرد ســاح نیــز در ایــن روایــات ،ضمــن اینکــه اشــاره بــه
میــراث مـ ّ
ـادی پیامبــران دارد ،نشــانه و عالمتــی بــر امامــت امامــان معصــوم bاســت تــا بــه نوعــی
از ّ
مدعیــان کاذب و دروغگــو تشــخیص داده شــوند و مــردم در مســیر تشــخیص امــام گمراه نشــوند
و بداننــد کــه امــام میــراثدار نبـ ّـوت اســت همچنانکــه تابــوت بنىاســرائیل کــه در بردارنــدۀ آثــار

 .1و نیــز بــا اختــاف انــدک از طریــق حمــران از امــام باقر(gالكافــی ،ج235 :1؛ بصائرالدرجــات )177 :شــیخ مفیــد در انتهــا
اخبــار در ایــن معنــا را بســیار دانســته اســت.
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انبیــا بــود ،نشــانۀ حقانیــت انتصــاب طالــوت بــود ،شمشــیر رســول خــدا nهــم جــزو آثار نبـ ّـوت و
نشــانه و عالمتــی بــرای حقانیــت امامــت ائمــۀاطهــار bاســت .بنابرایــن امامــان معصــوم bهــر
یــک میــراثدار مـ ّ
ـادی و معنــوی رســولالله و انبیــای گذشــتهاند کــه از حیــث علمــی بایــد اعلــم

افــراد بــوده تــا پاســخگوی همــه نیازهــای مــردم باشــند و از حیــث مـ ّ
ـادی ضمــن اینکــه عالمــت و
نشــانه ظاهــری در تشــخیص امامــت آنهــا بــرای مــردم عــادی اســت ،بــرای پیشــبرد اهــداف خود
نیــز بــه آن نیازمندنــد.

 .3پیشینه و فضای صدور روایت تشبیه سالح نبوی
بیگمــان تحلیــل دقیقتــر از روایــات رضــوی تشــبیه ســاح ،در گــرو بازخوانــی پیشــینۀ روایــی
در بــاب روایــات ســاح رســول خــدا nدر ســدۀ اول و دوم هجــری اســت کــه پــس از نقل مــوردی،
بررســی و تحلیــل فضــای صــدور ایــن دســته از گزارشهــا در تبییــن روایــت رضــوی ذکــر خواهــد
شد .
 .1-3پیشینۀ روایی یادکرد سالح نبوی در سدۀ اول و دوم هجری
پیشــینۀ روایــی یادکــرد ســاح نبــوی حکایــت از اســتناد امــام ســجاد ،gامــام باقــر gو امــام
صــادق gدر رویارویــی بــا مدعیــان امامــت و خالفــت اســت کــه پیــش از تحلیــل بــه برخــی از این
گزارشهــا اشــاره میشــود:
 .1-1-3حمــران گویــد :نــزد امــام باقــر gاز «کیســانیه» و آنچــه دربــارۀ محمــد بــن
علــی مىگوینــد یــاد کــردم ،حضــرت فرمــود :آیــا نمىگوینــد کــه ســاح رســول خــداn
نــزد کیســت و چــه نشــانهای بــر دو جانــب شمشــیر ایشــان وجــود دارد ،اگــر (مدعــی آن
هســتند کــه) از آن آگاهــی دارنــد؟ ســپس فرمــود :همانــا محمــد حنفیــه بــرای آگاهــی از
وصیــت و امــور مربــوط بــه وصیــت بــه امــام ســجاد gنیــاز داشــت کــه حضــرت برایــش
بیــان نماید(صفــار1404 ،ق.)178 :
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بررسی صدوری و داللی روایات رضوی «تشبیه سالح نبوی به( ...دیمه کار گراب و یدالهی)

 .2-1-3عبدالغفــار جــازی گویــد :نــزد امــام صــادق gاز «کیســانیه» و آنچــه دربــاره محمــد
حنفیــه مىگوینــد یــاد شــد ،حضــرت فرمــود :چــرا از کیســانیة نمىپرســید کــه ســاح رســول
خــدا  nنــزد کیســت؟! همانــا محمــد حنفیــه بــرای آگاهــی از وصیــت و امــور مربــوط بــه وصیــت
بــه امــام ســجاد gنیــاز داشــت کــه حضــرت برایــش بیــان نماید(همــان.)178 :
 .3-1-3امــام صــادق gدر روایتــی در خصــوص دو نفــر از زیدیــه کــه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه
َّ
شمشــیر رســول خــدا nنــزد «عبــد اللــه بــن حســن» اســت ،بــه ســعید بــن سـ ّـمان فرمــود :دروغ
َّ
مىگوینــد ،بــه خــدا كــه «عبــد اللــه بــن حســن» هرگــز آن را ندیــده؛ نــه بــا یــك چشــم و نــه بــا دو
چشــمش ،پــدرش هــم آن را ندیــده ،جــز اینكــه ممكــن اســت آن را نزد علـ ّ
ـى بن حســین gدیده
باشــد ،اگــر راســت مىگوینــد چــه عالمتــى در دســته آن اســت؟ و چــه نشــانه و اثــرى در لبــۀ تیــغ
آن اســت؟ همانــا شمشــیر پیغمبــر nنــزد مــن اســت ،همانــا پرچــم و جوشــن و زره و خــود پیامبر
 nنــزد مــن اســت ،اگــر راســت مىگوینــد در زره پیامبــر nچــه عالمتــى اســت؟ همانــا نــزد
مــن اســت پرچــم ظفربخــش پیامبــر !nنــزد مــن اســت الــواح و عصــاى موســى! نــزد مــن اســت
انگشــتر ســلیمان بــن داوود! نــزد مــن اســت طشــتى كــه موســى قربانــى را در آن انجــام مــىداد!
ّ
نــزد مــن اســت آن اســمى كــه پیامبــر nچــون(در كارزار جنــگ) آن را میــان مســلمین و كفــار
ّ
مىگذاشــت؛ هیــچ تیــرى از كفــار بــه مســلمین نمىرســید! و َمثــل ســاح در خانــدان مــا همــان
َمثــل تابــوت اســت در بنىاســرائیل بــر در هــر خاندانــى كــه تابــوت پیــدا مىشــد ،نشــانۀ اعطــای
نبـ ّـوت بــود و ســاح بــه هــر كــس از مــا خانــواده رســد امامــت بــه او داده مىشــود و آنهــا همــه نــزد
مــن اســت .همانــا پــدرم زره رســول خــدا nرا پوشــید و دامنــش اندكــى بــه زمین مىكشــید و من
آن را پوشــیدم همچنــان بــود گاه بــه زمیــن مىكشــید و گاه نمىكشــید و اختــاف محسوســى
نداشــت و قائــم مــا كســى اســت كــه چــون آن را پوشــد ،بــه خواســت خداونــد بــه انــدازۀ قامتــش
باشــد(صفار1404 ،ق175-174 :؛ کلینــی ،1365 ،ج233-232 :1؛ كشــی-427 :1348 ،
428؛ مفیــد1413 ،ق ،ج.)188-187 :2
 .4-1-3ســلیمان بــن هــارون گویــد :بــه حضــرت صــادق gعرضــه داشــتم« :عجلیــه»1
 .1عجلی ه از فرق «زیدیه» و پیروان هارون بن سعید عجلى بودند و هارون از اصحاب امام جعفر صادق gبود(مشكور1372 ،.)10 :
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معتقدنــد کــه «عبداللــه بــن حســن» ادعــا میکنــد کــه شمشــیر رســول خــدا  nنــزد اوســت.
حضــرت فرمودنــد :بــه خــدا دروغ میگویــد ،نــزد او نیســت؛ هرگــز بــا یــک چشــم خــود هــم آن را
ندیــده و حتــی نــزد پــدرش هــم ندیــده اســت مگــر اینکــه نــزد علــی بــن حســین gدیــده باشــد.
همانــا صاحــب ســاح و ســاح نیــز بــرای او محفــوظ اســت ،نــه بــه ایــن ســو و نــه به آن ســو مــىرود
زیــرا امــر واضــح اســت .بــه خــدا ســوگند اگــر اهــل زمیــن گــرد هــم آینــد تــا ایــن امر(امامــت) را از
موضعــی کــه خداونــد قــرار داده جابهجــا کننــد هرگــز نتواننــد و اگــر همــه آفریــدگان خداونــد کافر
شــوند تــا اینکــه احــدی باقــی نمانــد ،بــرای امــر امامــت خداونــد افــرادی را مــىآورد کــه شایســته
امامــت هســتند(صفار1404 ،ق.)174 :
 .5-1-3ســلیمان بــن خالــد گویــد :عرضــه داشــتم« :عجلیــه» بــر ایــن باورنــد کــه ســاح رســول
خــدا  nنــزد فرزنــدان امام حســن gاســت ،حضــرت فرمود :بــه خــدا ســوگند دروغ مىگویند،
همانــا رســول خــدا دو شمشــیر داشــت و ســمت راســت یکــی از آن دو عالمتــی اســت ،اگــر راســت
مىگوینــد نشــانهها و اســمای آن دو را بگوینــد ،لیکــن پســر عمویــم را تحقیــر نمىکنــم .عرضــه
داشــتم :اســم آن دو چیســت؟ حضــرت فرمــود :اســم یکــی از آن دو َرســوم و دیگــری ِمخــذم
اســت(همان).
 .6-1-3ابابصیــرگویــد :شــنیدم ســلیمان بــن خالــد از امــام صــادق gســؤال کــرد کــه
«عبداللــه بــنحســن» گمــان میکنــد کــه شمشــیر رســول خــدا  nنــزد اوســت ،امــام صــادق
 gفرمودنــد :قســم بــه خــدای کعبــه ایــن طــور نیســت ،ایــن عالمــت را او تــا بــه حــال ندیــده و
حتــی بــا یــک چشــم خــود هــم آن را ندیــده ســپس فرمودنــد :مگــر اینکــه پــدر او آن را دیــده باشــد
در حالــی کــه خردســال و در آغــوش امــام ســجاد gبــوده اســت(همان.)183 :
ّ
«محمــد بــن عبــد
 .7-1-3علــى بــن ســعید گفــت :در محضــر امــام صــادق gنشســته بــودم،
َّ
اللــه بــن علــى» نیــز در کنــار ایشــان نشســته بــود و عبــد الملــك بــن اعیــن و ّ
ب
محمــد طیار و شــها 
َّ
ابــن عبــد ربــه نیــز حضــور داشــتند یكــى از اصحــاب عرضــه داشــت :فدایــت شــوم «عبــد اللــه بــن
حســن» مىگویــد مــا را در امامــت مقامــى اســت كــه دیگــران را حقــى در آن نیســت .امــام صــادق
َّ
 gپــس از ســخنانى فرمــود :از عبــد اللــه تعجــب نمىكنــی؟! گمــان او ایــن اســت كــه پــدرش
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علــى امــام نبــوده او مدعــى اســت كــه در نــزد مــا علــم و صدقــى نیســت بــه خــدا قســم در نــزد او
علــم نیســت ولــى بــه خــدا قســم در ایــن موقــع اشــاره بــه ســینۀ خــود کــرد و فرمــود :ســاح پیامبر
و شمشــیر و زره او نــزد ماســت ،در نــزد مــا مصحــف فاطمــه hاســت كــه در آن آیــه ای از قــرآن
نیامدهاســت و آن امــای پیامبــر nاســت و خــط علــى gو جفــر اســت(صفار1404 ،ق153 :؛
بــرای مطالعــۀ نمونــۀ دیگــر ر.ک :کلینــی ،1365 ،ج379-378 :1؛ صفــار1404 ،ق.)182 :
 .2-3رویارویی اهل بیت bبا مدعیان خالفت و امامت
واکاوی گونههــای روایــات برخــورداری از ســاح نبــوی و تشــبیه آن بــه تابــوت نشــان مىدهــد
ً
تمــام ایــن روایــات پیــش از امــام رضــا ،gغالبــا از چهــار امــام بزرگــوار یعنــی امــام ســجاد،g
امــام باقــر ،gامــام صــادق gو امــام کاظــم gنقــل شــده کــه در ایــن میــان ،بیشــتر از امــام
صــادق gصــادر شــده اســت؛ بنابرایــن ضــرورت بررســی شــرایط و مقتضیــات عصــری آن دوران
را دو چنــدان مىکنــد .در ایــن روایــات اهــل بیــت bدر مقــام معرفــی امــام بهحــق ،از طریــق بیان
عالیــم و همچنیــن قرایــن مربــوط بــه امامــت یــا در مقــام بیــان احتجــاج بــا مخالفــان در ایــن زمینه
هستند .
دوران ایــن چهــار امــام معصــوم bبرابــر بــود با پدیــد آمدن و ظهــور فرقههــا و گروههــای انحرافی
همچــون :کیســانیه ،ناووســیه ،زیدیــه ،عباســیه ،اســماعیلیه ،و واقفیــه کــه هر یــک به نوبۀ خــود از
مســیر صحیــح امامــت فاصلــه گرفتــه بودنــد .اینکــه چــرا موضــوع ســاح رســول الله nبــه عنوان
نشــانه امامــت بعــد از دوره امامــت امــام ســجاد gدر کالم اهــل بیــت bمطــرح مىشــود نیــاز
ّ
وضعیــت تاریــخ شــیعه در آن دوران نشــان مىدهــد کــه عقیــده
بــه تحلیــل و بررســی دارد .بررســی
بــه امامــت میــان پیــروان مکتــب اهــل بیــت تــا زمــان امامــت امــام حســین gدارای انشــعاب و
انحــراف نبــود ،تــا آن زمــان شــیعیان دربــارۀ عقیــده امامت ّمتحــد و یکپارچــه بودند؛ اما نخســتین
نزاعهــا و کشــمکشها بــر ســر مســئلۀ امامــت ،پــس از شــهادت امــام حســین gپدیــد آمــد و در
پــی آن ،شــیعیان بــه گروههــای متعــددی تجزیــه شــدند.
پــس از شــهادت امــام حســین gگروهــی از شــیعیان بــه محمــد بــن حنفیــه گرویدنــد و دلیــل
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ایــن امــر مىتوانــد ایــن مســئله باشــد کــه شــیعیان کوفــه بــه خصــوص موالــی در ایــن دوره بــه
دنبــال نهضــت فعالــی بودنــد کــه بتوانــد آنهــا را از حکومــت ظالمانــه بنىامیــه و بنىمــروان
نجــات دهــد و تنهــا راه برونرفــت از ایــن بحــران را زیــر بیــرق مختــار و رهبــری ابــن حنفیــه
کــه مختــار آن را تبلیــغ مىکــرد ،میدیدنــد .محمــد بــن حنفیــه تبلیغــات مختــار را رد نکــرد
ولــی هرگــز آشــکارا دعــوت خــود را بــه وراثــت و جانشــینی امــام حســین gعلنــی هــم
نکرد(محمدجعفــری .)283 :1397 ،البتــه اســناد روایــی حکایــت از ادعــای امامــت از ناحیــه
محمــد حنفیــه دارد کــه بــا مخالفــت جــدی امــام ســجاد gروبـهرو شــد و پــس از شــنیدن ادلــه
امامــت و شــهادت حجراألســود بــر امامــت آن امــام همــام از ایــن ادعــا دســت کشــید(صفار،
1404ق502 :؛ کلینــی ،1365 ،ج348 :1؛ ابــن بابویــه1404 ،ق62-60 :؛ طوســى،
1411ق19-18 :؛ حلــى1421 ،ق ،80-78 :طبرســی1403 ،ق ،ج .)316 :2گــزارش
ابوخالــد کابلــی نیــز حکایــت از آن دارد کــه محمــد حنفیــه چنــد ســال خــود را امــام معرفــی
مىکــرده هــر چنــد مىدانســته امــام ،حضــرت ســجاد gاســت و برخــی شــیعیان همچــون
ابوخالــد کابلــی چنــد ســالی در خدمــت محمــد حنفیــه ،چنیــن اعتقــادی داشــتهاند و در نهایت
محمــد حنفیــه بــه امامــت علــی بــن الحســین gاقــرار مىکنــد و ابوخالــد از اعتقــاد پیشــین
بــر مىگــردد و قائــل بــه امامــت امــام ســجاد gمىشود(كش ـی121-120 :1348 ،؛ قطــب
الدیــن راونــدى1409 ،ق ،ج.)262-261 :1
نیــاز مــردم بــه وجــود منجــی کــه بتوانــد آنــان را از حکومــت ظالمانــه بنىامیــه رهایــی بخشــد
و تبلیغــات مختــار کــه تأکیــد او بــر نقــش مهدویــت ابــن الحنفیــه قــرار داشــت نــه امامــت او و
تکیــه بــر ایــن امــر کــه او از نســل علــی gاســت و بــه ایــن واســطه بــه پیامبــر منتســب مىشــود،
مجمــوع ایــن مــوارد دالیــل اصلــی جــذب مــردم بــه ســوی او شــد .در ایــن دوره امــام سـ ّـجادg
بــرای آگاهــی دادن بــه مــردم ،بــر انتقــال جانشــینی پیامبــر nاز طریــق نســل امــام حســینg
و حضــرت فاطمــه hو اینکــه او وارث خانــدان پیامبــر اســت ،اســتدالل مىکــرد .پــس از شــهادت
امــام ســجاد gو در طلیعــۀ دوران امامــت امــام باقــر gاكثریــت شــیعه بــه امامت فرزنــدش امام
باقــر gمعتقــد شــدند؛ امــا گروهــی بــه زیــد كــه پســر دیگــر امــام ســجاد gبــود گرویدنــد و بــه
«زیدیــه» موســوم شدند(مشــكور، )38 :1372بــه عقیــدۀ آنــان هــر فاطمــى كــه خــروج بــه ســیف
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كنــد و مــردم را بــه راه خــدا بخوانــد او امــام اســت(ابن میثــم بحرانــی1417 ،ق .)194 :بعــد از
شــهادت امــام سـ ّـجاد gبحــث و نــزاع در امــر رهبــری بیــن امــام باقــر gو بــرادر ناتنـیاش زیــد
شــروع شــد ،تعــداد زیــادی از شــیعیان بــه جهــت مواضــع شــدید جنــاب زیــد ،او را بــه امامــت بــر
خــود برتــری دادنــد و بــه «زیدیــه» موســوم شــدند(ابن خلــدون1408 ،ق ،ج248 :1؛ مشــكور،
.)38 :1372
موضــوع رهبــری و امامــت ،در دوران امامــت امــام باقــر gو امــام صــادق gو امــام کاظــم
 gو امــام رضــا gبــا چالشهــای بســیار ّ
جدیتــری مواجــه شــد .در ایــن دوران مشــکالت
فقــط منشــأ خارجــی نداشــت ،بلکــه اختالفــات درون خانوادگــی از میــان خانــدان امامــت ریشــه
گرفــت .تالشهــای «عبداللــه محــض» بــرای معرفــی کــردن فرزنــدش «محمــد نفــس ّ
زکیــه» بــه
امامت(صفــى الدیــن محمــد بــن طباطبــا1418 ،ق )163 :و همچنیــن بــرادر امــام باقــر gزیــد
بــن علــی بــن الحســین gو ظهــور فرقههــا و گروههــای انحرافــی همچــون کیســانیه ،ناووســیه،
زیدیــه ،عباســیه ،اســماعیلیه ،شــکل تــازهای بــرای مبــارزه امامــان معصــوم با ایــن عقایــد انحرافی
بــه خــود گرفــت .زیــد معتقــد بــود شــرط اساســی بــرای پذیرفتــه شــدن بــه امامــت ایــن اســت کــه
امــام بایــد بــرای احقــاق حــق علیــه مســتکبران آشــکارا قیــام بــه شمشــیر کنــد .امــام باقــر gدر
ّ
مقابــل ادعاهــای زیــد ،بــر اصــل اساســی مشـ ّ
حقانیــت جانشــینی پیامبــر nاز طریــق
ـروعیت و
نـ ّ
ـص صریــح متوســل شــد .همچنیــن او با اعــان اینکه پــدرش امــام زیــن العابدیــن gدر حضور

برادرانــش او را بــه جانشــینی خــود و امامــت برگزیــده اســت و بــه او آثار ّ
نبوت و ســاح رســول خداn
و گنجین ـهای از علــوم را واگــذار کــرده ،اســتدالل مىکرد(کلینــی ،1365 ،ج.)305 :1
از آن ســو امامــت ایــن چهــار امــام بزرگــوار هــم زمــان بــود بــا آغــاز حکومــت بنىعبــاس کــه
نســبت آنهــا بــه عبــاس بــن عبــد المطلــب عمــوى پیامبــر nمىرســید .اواخــر دورۀ امامــت
امــام باقــر gو آغــاز دورۀ امامــت امــام صــادق gهمزمــان بــود بــا یکــی از حســاسترین
دورههــای تاریــخ اســامی از حیــث مذهبــی و سیاســی و اعتقــادی ،گروههــای مختلــف در ایــن
دوره تمــام تالشهــای خــود را بــه منظــور تبییــن و تشــریح مســائل اعتقــادی و اهــداف سیاســی
خــود بــه کار بســتند.

سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

23

24
بنــی عبــاس در ابتــدا بــا اســتفاده از جایــگاه اهــل بیت bو زمینهســازی علویــان با شــعار«الرضا
مــن آل محمــد» و اظهــار دوســتی بــا اهــل بیــت پیامبــر nعلیه امویــان قیــام کردند(اســد حیدر،
1422ق ،ج.)157 :1
در ایــن دوران ،عقیــده بــه اینکــه چــه کســی بایــد به عنــوان «اهل البیت» محســوب شــود بســیار
مــورد اختــاف بــود .عـ ّـدهای از شــیعیان معتقــد بودنــد که پــس از علی gتنها پســران او از نســل
فاطمــه hحــق وراثــت جانشــینی پیامبــر nرا بــه عنــوان اهــل البیــت پیامبرnدارنــد .عـ ّـدهای
دیگــر معتقــد بودنــد کــه هــر یــک از اعقــاب فاطمــه hو علــی gاعــم از نســل امــام حســنg
یــا امــام حســین gشایســتگی رهبــری جامعــه را دارنــد .پیــروان «زیــد» و «محمــد نفــس ّ
زکیــه»
در ایــن گــروه قــرار داشــتند .گــروه و دســته عمــده در ایــن دوره کیســانیه بودنــد کــه اوالد علــی
 gرا از زنــان دیگــر نیــز بــه حــق مىدانســتند و بــه خصــوص محمــد حنفیــه و پــس از او پســرش
ابوهاشــم را بــه رهبــری پذیرفتند(محمــد جعفــری)317-316 :1397 ،؛ بــا اینکــه پــس از مدتــی
امامــان معصــوم gرا خطــر بزرگــی بــرای حکومــت خــود مىدیدنــد ،امــا مقابلــه مســتقیم بــا اهل
بیــت را عــدول آشــکار از شــعارها و تبلیغــات در دعــوت بــه حکومتشــان مىدانســتند کــه ایــن امــر
حکومــت آنــان را بــا شکســت مواجــه مىکــرد .بنابرایــن بــه سیاســت انحــراف فکــری و عقیدتــی
جامعــه رو آوردنــد .بــرای ایــن امــر ،از راهکارهایــی همچــون بــه وجــود آوردن مذاهب انحرافــی برای
از هــم پاشــیدن وحــدت جامعــه و کنــار گذاشــتن اهــل بیــت از طریــق معرفــی خــود بــه عنــوان
قرابــت از حیــث نســب بــا پیامبــر اســتفاده کردند(همــان .)329-325 :آنهــا بــا طــرح این شــبهه
کــه طریــق تعییــن امــام بــه یکــی از ایــن دو راه اســت :الــف :نــص خــدا و رســول ب :ارث بــردن و
چــون نصــى در كار نیســت ،لــذا نوبــت بــه وارث بــودن مىرســد(محمدى1378 ،424 :؛ خواجــه
نصیرالدیــن طوســى و دیگــران )558 :1374 ،و بــه ســبب اینکــه پیامبــر اوالد ذكــور نداشــت وارث
او عمویــش جنــاب عبــاس مىشــود و فرزنــدان برادر(یعنــى عبــد اللــه بــن عبــاس) در خالفــت
بــر فرزنــد دختر(امــام حســن و حســین و فرزنــدان او) رجحــان و برتــرى دارنــد ،مىکوشــیدند تــا
خــود را شایســته کســب میــراث پیامبــر بــه عنــوان خلیفــه رســول اللــه معرفــی کنند(أخبــار الدولــة
العباســیة1391 ،ق.)167-165 :
در مقابــل ،اهــل بیــت bدر آن دوران تفســیر کاملــی از معیارهــا و مالکهــای امامــت بیــان
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داشــتند .در میــان شــرایط گوناگــون امامــت ،بیشــترین تأکیــد ایشــان نصــب الهــی ،نــص ،علــم
لدنــی و عصمــت بــود کــه همیــن شــروط بنیادیــن کافــی بــود کــه مدعیــان دروغیــن امامــت و
خالفــت از صحنــه بــرون رونــد؛ امــا در خصــوص حکمــت تأکیــد بــر ســاح نبــوی باید گفت ســاح
نبــوی اگرچــه پدیــده نســبتا نوینــی در آن دوران بــه شــمار مىرفــت لیکــن ســاح نبــوی میراثــی
اختصاصــی بــرای امامــان معصــوم bبــه شــمار مىرفــت و ایشــان را بــه عنــوان وارث خــاص
رســول خــدا nمعرفــی مىکــرد ،افــزون بــر اینکــه میــراث علمــی رســول خــدا nنیــز در عــرض
ســاح ذکــر مىشــد و ایــن دو هرگــز از هــم جــدا نمىشــوند .ایــن امــر بیانگــر جایــگاه علمــی اهــل
بیــت بــه عنــوان وارثــان حقیقــی و اختصاصــی علــوم رســول خــدا  nو رهــاورد ایــن دو میــراث،
شایســتگی آنهــا بــه امامــت و خالفــت بــود .ارائــۀ مــاک و معیــار ســاح نبــوی از ناحیــۀ امــام رضا
 gنــه تنهــا مدعیــان شــیعی خالفــت و امامــت را رســوا مىکــرد بلکــه بنىعبــاس نیــز بــا همیــن
مــاک از صالحیــت خالفــت و وراثــت نبــوی ســاقط مىشــدند؛ زیــرا بنىعبــاس بــه منظــور
مشروعیتبخشــی بــه حکومــت خویــش بــر ایــن امــر اصــرار داشــتند کــه عبــاس ،جــد آنهــا وارث
رســول خــدا nبــوده اســت ،پــس آنهــا عهــدهدار خالفــت و امامــت مســلمین هســتند .توطئــه
احیــا و بازخوانــی میــراث جاهلــی در ذریــه نخوانــدن نــوۀ دختــری از ناحیــۀ بنىعبــاس 1کــه بــا
پاســخ اهــل بیــت bمواجــه شــد 2و نیــز شــهرت خطــاب «یابــن رســول اللــه» در خطــاب بــه اهــل
بیــت کــه بیانگــر مقولــه وارث نبــوی بــودن و اتصــال جدایــی ناپذیــر ایشــان با رســالت نبوی اســت،
بــا همــان فضــای فکــری مدعیــان شــیعی و عباســی همنواســت .امــام رضــا gدر موقعیتهــای
مناســب بــه شــروط بنیادیــن امامــت یعنــی «نصــب الهــی»« ،نــص نبــی و امــام»« ،علــم لدنــی» و
«عصمــت» اســتناد مىکردنــد لیکــن چــه بســا بــه دالیلــی چــون نبــود شــناخت عمــوم از جایــگاه
رفیــع امــام ،ســنگین بــودن فهــم ایــن شــرایط و امــکان پذیــرش انــدک ،اعتقــاد نداشــتن مخالفان
ـن ابنــاء الرجــال األباعــد»؛ فرزنــدان مــا تنهــا فرزنــدان پســران مــا هســتند و دختــران ما فرزندانشــان
« .1بنونــا بنــو ابنائنــا و بناتنــا بنوهـ ّ
ن قدامــة ،بىتــا ،ج207 :6؛ ابــن هشــام1404 ،ق ،ج.)452 :2
فرزنــدان مــردان بیگانــه و دورند(ابــن قتیبــه1408 ،ق ،ج46 :1؛ ابـ 
 .2ماننــد اســتناد امــام باقــر gبــه آیــه ﴿َ ..و َحالئِـ ُ
ـن أَ ْصالب ُِك ْم(﴾...نســاء )23 ،بــه منظــور اثبــات بنــوت ائمــه أطهارb
ـم الَّذِیـ َ
ـن ِمـ ْ
ـل أَبْنائ ِ ُكـ ُ
نســبت بــه رســول خــدا(nن.ک :کلینــی ،۱۳۶۵،ج۸؛ قمــی۱۴۰۴،ق ،ج )209 :1و نیــز اســتناد امــام رضــا gدر یکــی از مناظــرات
دربــار ،بــهمنظــور اثبــات بنــوت ائمــه أطهــار bنســبت بــه رســول خــدا nبــه همــان آیــه(ن.ک :ابــن بابویــه۱۳۷۸،ق ،ج240-239 :1؛
ابــن بابویــه533-532 :۱۳۶۲،؛ ابــن شــعبه حرانــی۱۴۰۴،ق )435 :و نیــز اســتناد امــام کاظــمgدر پاســخ بــه شــبهه مذکــور بــه هــارون
ون َو َكذلِـ َ
وسـ َ
ِینَ .و َز َك ِریَّــا َو یَ ْحیى َو
ـك ن َْجـ ِزی ال ْ ُم ْحسِ ـن َ
ـار َ
ـن ُذ ِّریَّ ِتـ ِه داوو َد َو ُسـلَ ْی َ
عباســی ،بــه آیــات ﴿ َو ِمـ ْ
مان َو أَیُّـ َ
ـوب َو یُ ُ
ـف َو ُموســى َو هـ ُ
اس(﴾...انعــام )85-84 ،و بــه آیــه مباهلــه ﴿أَبْنا َءنــا﴾ کــه خداونــد تعبیــر ابــن رســولاهلل را بــرای آنهــا بــه کار برده اســت(ن.ک:
عِیســی َو إِل ْ َی َ
ابــن بابویــه۱۳۷۸،ق 85-84:؛ طبرســی۱۴۰۳،ق ،ج392-391 :2؛ ابــن حجرهیتمــی۱۴۲۴ ،ق .)284:
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و مدعیــان بــه ایــن شــرایط ،خفقــان سیاســی دربــار ،تقیــه ســبب مىشــد کــه معصومــانb
ً
غالبــا از زمــان امــام ســجاد gبــا زیرکــی بســیار از ظرفیــت نویــن ســاح نبــوی بهرهمنــد شــوند و
همــه مدعیــان امامــت را گاه از طریــق فقــدان همیــن شــرط از صالحیــت امامــت ســاقط نماینــد،
ماننــد محمــد حنفیــه و پیــروان وی ،زیدیــه بــه ویــژه «عبــد اللــه بــن حســن» و فرزنــدش «محمــد
نفــس زکیــه» کــه ادعــای وراثــت نبــوی داشــتند ،همچنانکــه اســماعیلیه ،فطحیــه ،واقفیــه و دیگــر
جریانهــای انحرافــی شــیعه نیــز پاســخی در برابــر ایــن اســتدالل نداشــتند.

 .4بازخوانی روایت رضوی در پرتو یادکرد قرآنی تابوت بنىاسرائیل
بــا نگاهــی بــه یادکــرد قرآنــی «تابــوت» در قصــۀ طالــوت ،پیونــد ایــن ماجــرا بــا مقولــۀ خالفــت
اللهــی و امامــت نمایــان و حکمــت تشــبیه یادشــده در کالم گوهربــار رضــوی بیــش از پیــش
جلوهگــر میشــود .تابــوت در لغــت بــه معنــای صنــدوق اســت(زبیدی1414 ،ق ،ج )329 :1و
ْ
َ ْ
َ ْ
ی َّ
ـوت فاق ِذ ِفیـ ِـه ِفــی ال َی ِم»(طــه)39 ،
الت ُابـ ِ 
دو بــار در قــرآن ذکــر شــده اســت :در آیــۀ «أ ِن اق ِذ ِفیـ ِـه ِفـ 
َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ُ
ـوت فیــه َسـ َ
ـكین ٌة مـ ْ
ـن

ـم التابـ
صنــدوق حامــل موســى در رود نیــل در آیــۀ ِ«إن آیــة مل ِكـ ِـه أن یأ ِتیكـ 
ِ
ِ
َر ِّب ُكـ ْـم َو َب ِق َّیـ ٌـة م َّمــا َتـ َـر َك ُآل ُموســى َو ُآل ُ
هارون(»...البقــره )248 ،صندوقــى اســت كــه هــم نشــانۀ
ِ
الهــى و مایــۀ آرامــش بنىاســرائیل بــوده و هــم میــراث برجــاى مانــده از آل موســى و آل هــارون در
آن جــاى داشــت .گفتنــی اســت برخــی مفســران حقیقــت «ســکینه» را موجــود یا شــیئی از ســنخ
امــور مادی(ثعالبــى1418 ،ق ،ج498 :1؛ طبــرى1412 ،ق ،ج386 :2؛ آلوســى،1415ق ،ج:1
 )560اما بیشــتر تفاســیر آن را نســیمى بهشــتى دانستهاند(عیاشــی1380 ،ق ،ج133 :1؛ قمی،
1404ق ،ج82 :1؛ طبرســی ،1372 ،ج .)614 :2برخــی نیــز آن را روحــی الهــی و امــری کــه از
ســوی خداونــد موجــب آرامــش و اســتقرار نفــس و محکمــی دل میشــود ،میدانند(طباطبایــی،
ُُ
ََ
1417ق ،ج .)291 :2بنابرایــن مطابــق آیاتــی مثــل ُ
ــو َّالــذی َأ ْن َ
ــز َل َّ
«ه َ
ــوب
ل
ق
ی

فــ
ة
ــكین
الس
ِ
ُْْ
َ َ ْ ُ
ً َ َ
إیمان ِه ْم(»...الفتــح )4 ،یــا فــرازی از دعــای امــام سـ ّـجاد«َ gیــا
المؤ ِمنیــن ِلیــزدادوا إیمانــا مــع ِ
ُُ
ْ ْ
ُم ْن َ َّ
ــوب ال ُمؤ ِم ِنین(»...كفعمــى1418 ،ق )221 :مىتــوان برداشــت کــرد
ی قل ِ 
ــك َین ِة ِفــ 
ــزل الس ِ
ِ
«ســکینه» بــه معنــای طمأنینــه و آرامــش و وقــار و امنیتــی اســت کــه باعــث ایجــاد آرامشــی بــرای
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انســان مىشــود و باعــث ثبــات ایمــان و عقیــده و رســوخ آن در قلــب و جــان و اســتحکام گامهــای
انســان در مســیر طاعــت الهــی اســت .آنچــه در روایــات از معصومــان bبــه عنــوان «ســکینه» و
نســیمی بهشــتی یــا روح خدایــی یــا تعبیراتــی از ایــن قبیــل ذکــر شــده ،همــه اینهــا مصادیــق و
اشــاراتی هســتند کــه بــه امــر خــدا در جــان انســان باعــث ایجــاد ســکون و آرامــش میشــوند و ســر
منشــأ آن روح ایمــان اســت .بــا بررســی دقیقتــر میتــوان بــه دو ویژگــی مهــم دیگــر دســت یافــت
کــه خاســتگاه تشــبیه ســاح نبــوی بــه تابــوت بنیاســرائیل در کالم امــام رضــا gاســت.
 .1-4نشانه و معجزه برای نصب الهی طالوت
ایــن کــه تابــوت معجــزهای بــرای اثبــات رهبــری طالــوت بــوده ،مىتــوان گفــت آمــدن آن
َ ْ
خارقالعــاده و آیتــی از جانــب خداســت ِ«إ َّن َآیــة ُمل ِك ِه(»...البقــرة ،)248 ،چنانکــه «آیــه» بــه
معنــی نشــانهای آشــکار ،دلیلــی واضــح و مبرهــن اســت(راغب اصفهانــى1412 ،ق .)101 :قــرآن
کریــم از معجــزه ،تعبیــر بــه «آیــه» و ّ
«بینــه» و امثــال ایــن مــوارد کرده اســت .به گفتۀ حســن بصری
وجــه آیــه و معجــزه بــودن تابــوت ایــن بــوده کــه مالئــک آن را بیــن آســمان و زمیــن حمــل و مــردم
آن را آشــکارا مشــاهده مىکردنــد و مىگویــد ،ابــن عبــاس و وهــب گفتهانــد :خداونــد تابــوت را
از دســت دشــمنان بنىاســرائیل کــه آن را غــارت کــرده بودنــد گرفــت و ســپس بــه آنــان برگردانــد
ی کــه مالئــک آن را حمــل مىکردنــد .برخــی دیگــر ،بنــا بــر قــول ابــن عبــاس و وهــب
در حال ـ 
گفتهانــد تابــوت در دســتان عمالقــه دشــمنان بنىاســرائیل بــود و بــر آن مســلط شــده بودنــد کــه
ایــن قــول از امــام صــادق gهــم روایــت شــده است(طوســی ،بیتــا ،ج .)292 :2گروهــی از
ّ
مفســران تابــوت را معجــزه دانســته و گفتهانــد در آن دو احتمــال اســت :احتمــال اول این اســت که
آمــدن تابــوت معجــزه باشــد و احتمــال دوم اینکــه ،نفــس تابــوت معجــزه نباشــد ،بلکــه آنچــه درون
آن تابــوت بــوده معجــزه باشــد کــه ســبب اطمینــان نفــس و محکمــی قلبهــای آنــان در جنگهــا
بود(فخــر رازی1420 ،ق ،ج507 :6؛ ابوحیــان1420 ،ق ،ج581-580 :2؛ ابنعــادل1419 ،ق،
ج.)275-274 :4
برخــی ّ
مفســران آمــدن تابــوت را امــری خارقالعــاده دانســتهاند ،بــه ایــن دلیــل کــه در تابــوت
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ســکینۀ الهــی و آثــار علــم و مواریــث نبـ ّـوت بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل طالــوت ،خبــر از آمــاد ه
شــدن در آزمــون الهــی را بــه بنىاســرائیل داده کــه خداونــد آنــان را بــا نهــر آب آزمایــش میکنــد.
َ َ َ
«و قــال ل ُهـ ْـم
ایــن نیســت مگــر بــه تعلیــم الهــی و تعلیــم آن پیامبــر و ســپس در ادامــه و در ذیــل آیــه
َ ُّ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ
الت ُابوت»(البقــرة )248 ،مىفرمایــد :تابــوت در بنىاســرائیل جــزو
ن ِبیهــم ِإن آیــة مل ِكـ ِـه أن یأ ِتیكــم
ّ
میــراث انبیــا بــوده اســت .پــس آیــا آمــدن تابــوت دلیلــی بــرای رفــع اختــاف میــان مدعیــان ارث
نبـ ّـوت اســت یــا ّ
مدعیــان ارث خالفــت؟ ظاهــر آیــات ایــن اســت کــه تابــوت دلیــل (و برهانــی) برای
خالفــت اســت اگرچــه منافاتــی نــدارد کــه دلیــل و برهــان بــرای نبـ ّـوت نیــز باشــد .ایــن تابــوت بــه
منزلــه ســاح رســول خــدا nدر امــت اســام اســت .در ادامــه مىافزایــد :ظاهــر ایــن طــور اســت
کــه نحــوۀ آوردن تابوت(توســط طالــوت) بــه نحــو خارقالعــاده بــوده اســت .آیــات و روایــات بیــش
از ایــن مطلــب کــه تابــوت بــرای طالــوت توســط مالئکـهای کــه آن را حمــل مىکردنــد آورده شــده،
َ ْ
متعـ ّـرض آن نشــدهاند(ملكى میانجــى1414 ،ق ،ج297 :2و .)301گویــی تعبیــر ِ«إ َّن َآیــة ُمل ِكـ ِـه»
ْ
َ
بــه جــای تعبیراتــی چــون ِ«إ َّن ِل ُمل ِكـ ِـه َآیــة» بیانگــر ایــن اســت کــه معجــزه و خــرق عــادت ،فقــط
اختصــاص بــه حکومــت طالــوت نــدارد ،بلکــه دلیلی بــرای ّ
صحت حکومــت هر جانشــین پیامبری
اســت کــه قصــد حکومــت و رهبــری بــر جامعــه را دارد .دلیــل بــر ایــن ّادعــا آوردن تخت ملکه ســبا،
توســط آصــف بــن برخیــا جانشــین ســلیمان اســت کــه در ذیــل آیــۀ  40ســورۀ نمــل بــه آن تصریــح
شــده اســت(نقی پورفــر.)75-74 :1377 ،
 .2-4دربردارندۀ میراث انبیای الهی
هار َ
آیــۀ َ
«و َب ِق َّیـ ٌـة م َّمــا َتـ َـر َك ُآل ُموســى َو ُآل ُ
ون»(البقــره )248 ،داللــت بــر ایــن دارد کــه در تابــوت
ِ

آثــار ارزشــمندی از انبیــای گذشــته وجــود داشــت کــه در اختیــار گرفتــن آنهــا نشــانۀ اصطفــای
الهــی و جانشــینی پیامبــران الهــی اســت؛ وگرنــه پرداختــن بــه ذکــر محتویــات تابــوت اهمیــت
چندانــی نــدارد .از جملــه آن آثــار مىتــوان بــه عصــای موســی و هارون(ابنجــوزى1422 ،ق،
ّ
ج224 :1؛ قرطبــى ،1364 ،ج ،)249 :3تکههــای شکســتهای از الــواح موسی(عیاشــی،
1380ق ،ج133 :1؛ طبــرى1412 ،ق ،ج ،)387 :2لبــاس موســی و عمامــۀ هارون(طبرســی،
 ،1372ج614 :2؛ ابنكثیــر1419 ،ق ،ج ،)508 :1مقــداری از ّ
مــن یــا همــان غذایــی کــه
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خداونــد در صحــرای ســینا بــرای بنىاســرائیل از آســمان فرســتاده بود(طبرســی ،1372 ،ج:2
614؛ ماتریــدى1426 ،ق ،ج ،)226 :2خاتــم ســلیمان ،gپیراهــن ابراهیــم gو یوســفg
اشــاره کــرد .ایــن «مــا تــرک» مذکــور اگــر چــه مــادی اســت لیکــن ســنخیتی بــا عالــم غیــب دارد.
ذکــر آل هــارون در پــی آل موســی نیــز حکایــت از جریــان نبــوت یــا جریان وصایت در نســل موســی
و هــارون دارد .حــاال رســیدن ایــن بقایــای بــه ظاهــر مــادی از آل ایــن دو شــخص بــه دســت طالوت
و اینکــه نشــانهای بــرای حقانیــت طالوت اســت ،حکایــت از وارث بــودن طالــوت دارد .اســتناد امام
رضــا gبــه تابــوت بنىاســرائیل بــه عنــوان اســتدالل بــه قــرآن بــه مثابــه متــن مشــترک و قابــل
قبــول همــه مخالفــان و مدعیــان امامــت بــود کــه زمینــۀ پذیــرش را همــوار مىســاخت ،همچنانکه
در اختیــار داشــتن تابــوت بــه عنــوان میــراث ارزشــمند پیامبــران و حجــج پیشــین و نشــانگر وارث
جریــان نبــوت و خالفــت بــود ،بــه نــص قــرآن نشــانه ای بــر نصــب الهــی طالــوت از ناحیــه خداونــد
بــود .ایــن موضــوع طبعــا مقولــه وارث بــودن امامــان معصــوم و برخــورداری از نصــب و تعییــن الهی
را بــه خوبــی نشــان مــىداد ،ضمــن اینکــه مویــد ظرفیــت کالمــی قصــه طالــوت در قــرآن بــود.

نتیجهگیری
بررســی احادیثــی کــه امــام رضــا gســاح پیامبــر اکــرم nرا بــه عنــوان میــراث امامــت و بــه
منزلــه تابــوت در بنیاســرائیل دانســتهاند ،نشــان مىدهــد کــه ســاح نبــوی بــه عنــوان نشــانۀ
وصایــت و جانشــینی آن حضــرت از ترکــۀ پیامبــر اکــرم nخــارج بــوده و بــه عنــوان میــراث خــاص
بــه امــام علــی gو ســپس بــه دیگــر امامــان معصــوم bمنتقــل شــد و غیــر از امامــان معصومb
بــرای دیگــران همچــون همســران پیامبــر یــا عمــوی پیامبــر یــا فرزنــدان غیر معصــوم امام ،ســهمی
از ارث در آن وجــود نداشــت .ایــن امــر بیانگــر جایــگاه خــاص ایشــان بــه رســول خــدا nنســبت
بــه ســایر بنىهاشــم اســت.
بررســیها در میــراث روایــی بــه ویــژه در تــراث تفســیری امــام رضــا gنشــان مىدهــد کــه
یادکــرد روایــی ســاح رســول خــدا در گونههــای «میــراث اختصاصــی اهــل بیــت« ،»bدر شــمار
نشــانههای امــام»« ،تشــبیه بــه تابــوت بنىاســرائیل و پیونــد بــا مقولــه امامــت» نمایــان اســت.
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چنانکــه دســتیابی بــه گونههــای مذکــور و واکاوی فضــای صــدوری حاکــم بــر آن روایــات چنیــن
بــه دســت مىدهــد کــه ایــن دســته از روایــات غالبــا در دوران امــام ســجاد gتــا امــام رضــاg
در رویارویــی بــا مدعــای کالمــی مدعیــان دروغیــن امامــت از فرقههــای کیســانیه ،زیدیــه ،عجلیــه،
فطحیــه ،اســماعیلیه ،واقفــه و ...بــه ویــژه بنىعبــاس کــه همگــی مدعــی وراثــت و خالفــت نبــوی
بودهانــد ،صــادر شــده اســت.
اهــل بیــت bبــه منظــور اثبــات ادعــای امامــت خویــش و ّرد ادعــای فرقههــای انحرافــی ،در
کنــار ادلــه و نشــانههای دیگــر بــه ســاح رســول اللــه nاحتجــاج مىکردنــد و از ایــن طریــق اهــل
بیــت bبــه عنــوان وارثــان ویــژه ســاح و علــم نبــوی معرفــی مىشــدند کــه از ناحیــه خداونــد بــه
امامــت منصــوب گشــتهاند ،چنانکــه در قــرآن کریــم وارث بــودن در کنــار امامــت ذکــر شــده و در
ـوت مشــتمل بــر میــراث انبیــای الهــی ،نشــانگر اصطفــا و نصــب الهــی
قصــه طالــوت ،آمــدن تابـ ِ

طالــوت بــر فرمانروایــی و خالفــت بــود.

اهــل بیــت bدر برابــر بنىعبــاس کــه مقولــه وراثــت «عبــاس و ســپس بنىعبــاس» را نســبت
بــه رســول خــدا nمطــرح کردنــد ،افــزون بــر اســتداللهای گوناگــون فقهــی و قرآنــی ،از ظرفیــت
کمتــر گفتــه شــده در نشــانههای امامــت بهره جســتند کــه صرفا شــرط «در اختیار داشــتن ســاح
رســول خــدا ،»nمدعیــان وراثــت نبــوی و مدعیــان امامــت از بنىعبــاس و ســایر بنىهاشــم
از جملــه کیســانیه ،زیدیــه و عجلیــه ،فطحیــه ،اســماعیلیه ،واقفیــه و ...را از تصــدی امامــت بــاز
مىداشــت.
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بررسی صدوری و داللی روایات رضوی «تشبیه سالح نبوی به( ...دیمه کار گراب و یدالهی)

منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ آلوسى ،محمود بن عبدالله .)1415( .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثان ی .تحقیق :شمسالدین ،سناء بزیع.
بیروت :دار الكتب العلمیه.
ـ ابن بابویه ،علی بن حسین1404( .ق) .اإلمامة و التبصرة من الحیره .قم :مدرسة اإلمام المهدىg.
ـ ابن بابویه ،محمد بن على .)1362( .األمالی .تهران :كتابخانه اسالمیه.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1403(.ق) .الخصال .قم :جامعه مدرسین.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1378(.ق) .عیون أخبار الرضا g .تحقیق :مهدی الجوردى .تهران :نشر جهان.
ـ اب ن جوزى،ابوالفرج1412( .ق) .المنتظم فى تاریخاألمم و الملوك .تحقیقمحمد و مصطفى عبدالقادر عطا .بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ ابنجوزى ،عبدالرحمن بن على.(1422ق) .زاد المسیر فى علم التفسیر .تحقیق :عبد الرزاق مهدى .بیروت :دار الكتاب العربی.
ـابنحجرهیتمی،احمدبنبدرالدینمحمد1424(.ق).الصواعقالمحرقةفیالردعلیاهلالبدعوالزندقة.استانبول:مکتبةالحقیقه.
ـ ابنخلدون ،عبد الرحمن بن محمد1408( .ق) .تاریخ ابنخلدون(دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من
ذوى الشأن األكبر).تحقیق خلیل شحادة .بیروت :دار الفكر.
ـ ابنشعبه حرانى ،حسن بن على1404( .ق) .تحف العقول .قم :انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ ابنعادل ،عمر بن على.(1419ق) .اللباب فى علوم الكتاب .عبدالموجود ،عادل احمد .بیروت :دار الكتب العلمیة ،منشورات
محمد علی بیضون.
ـ اب ن قتیبه دینوری ،عبدالله بن مسلم1408( .ق) .غریب الحدیث .به کوشش عبدالله جبوری .قم :دار الكتب العلمیة.
ـ اب نقدامة ،عبدالله بن احمد( .بىتا) .المغنی .بیروت :دار الكتاب العربی.
ـابنكثیردمشقی،اسماعیلبنعمر1419(.ق).تفسیرالقرآنالعظی م.تحقیق:محمدحسینشمسالدین.بیروت:دارالكتبالعلمیة.
ـ ابن میثم بحرانی،کمال الدین میثم بن علی1417( .ق) .النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر اإلمامة .قم :مجمع الفكر اإلسالمی.
ـ ابنهشام ،جمال الدین بن یوسف1404( .ق) .مغنى اللبیب .به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید .قم :كتابخانه آیتالله مرعشی.
ـ ابوحیان ،محمد بن یوسف1420( .ق) .البحر المحیط فى التفسیر .تحقیق صدقى محمد .بیروت :دار الفكر.
ـأخبارالدولةالعباسیة1391(.ق).لمؤلفمنالقرنالثالثالهجری.تحقیقعبدالعزیزالدوری،عبدالجبارالمطلبی.بیروت:دارالطلیعة.
ـ إربلى على بن عیسى1381( .ق) .كشف الغمة فی معرفه األئمة .تبریز :بنى هاشمى.
ـ اسد حیدر1422( .ق) .اإلمام الصادق و المذاهب األربعة .بیروت :دار التعارف.
ـ ثعالبى ،عبدالرحمن بن محمد1418( .ق) .جواهر الحسان فى تفسیر القرآن .تحقیق :محمدعلی معوض-عادل احمد .بیروت :دار
إحیاء التراث العربی.
ـ جوادی آملی ،عبدالله .)1388( .ادب فناء مقربان .تحقیق :محمدصفایی .چاپ سوم .قم :اسراء.
ـ حلى ،حسن بن سلیمان1421( .ق) .مختصر البصائر .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ ِح َمیرى ،عبدالله بن جعفر( .بی تا) .قرب اإلسناد .تهران :انتشارات كتابخانه نینوى.
ـ راغب اصفهانى ،حسین1412( .ق) .مفردات ألفاظ القرآن .بیروت :دار القلم.
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س .تحقیق :شیرى على .بیروت :دار الفكر.
ـ زبیدى ،مرتضى محمد بن محمد1414( .ق) .تاج العروس من جواهر القامو 
ـ صفار ،محمدبنحسن1404( .ق) .بصائرالدرجات .قم :انتشاراتكتابخانهآیةالله مرعشی.
ـ ّ
صفى ّالدین محمد بن طباطبا1418( .ق) .الفخری فی االداب السلطانیه .تحقیق :عبد القادر محمد مایو .بیروت :دار القلم العربى.
ـ طباطبایى ،سید محمدحسین1390( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآ ن .چاپ دوم .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ طبرسى ،احمد بن على1403( .ق) .االحتجاج على أهل اللجاج .تحقیق محمد باقر خرسان .مشهد :نشر مرتضى.
ـ طبرسى ،امین االسال م فضل بن حسن1390( .ق) .إعالم الورى بأعالم الهدى .چاپ سوم .تهران :اسالمیه.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)1372(.مجمع البیان فی تفسیر القرآ ن .فضل الله یزدى طباطبایى .چاپ سوم .تهران :ناصر
خسرو.
ـ طبرى ،محمد بنجریر بن یزید1387( .ق) .تاریخ األمم و الملوك(تاریخ الطبری) .تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم .بیروت :دار التراث.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ1412(.ق).جامعالبیانفىتفسیرالقرآن.بیروت:دارالمعرفه.
ـ طوسى ،خواجه نصیر الدین ،عالمه حلى ،شیخ بهائى .)1374( .پنج رساله اعتقادى .قم :كتابخانه آیت الله مرعشى نجفى.
ـ طوسى ،محمد بن حسن( .بی تا) .التبیان فی تفسیر القرآن .تحقیق :عاملى احمد حبیب .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ 1411( .ق) .الغیبة .قم :مؤسسه معارف اسالمى.
ـ عیاشی ،محمد بنمسعود1380( .ق) .تفسیر العیاشی .به کوشش سید هاشم رسولی محالتی .تهران :چاپخانه علمیه.
ـ فخر رازى ،محمد بن عمر1420( .ق) .التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب) .چاپ سوم .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ قرطبى ،محمد بن احمد .)1364( .الجامع ألحكام القرآن  .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
ـ قطب الدین راوندى ،سعید بن هبه الله1409( .ق) .الخرائج و الجرائح .قم :مؤسسه امام مهدى.f
ـ قمی ،علی بنابراهیم1404( .ق) .تفسیر منسوب به علی بنابراهیم .قم :مؤسسه دارالكتاب.
ـ كشی ،محمد بن عمر .)1348( .رجال الكشی .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
ـ کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب .)1365( .الكافی .تهران :دار الكتب اإلسالمیة.
ـ كفعمى ،ابراهیم بن على عاملى1418( .ق) .البلد األمین و الدرع الحصین .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ ماتریدى ،محمد بن محمد1426( .ق) .تأویالت أهل السنه(تفسیر الماتریدى) .باسلوم ،مجدى .بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ مجلسی ،محمد باقر1404( .ق ،الف) .بحار األنوار .بیروت :مؤسسة الوفاء.
ـ ـــــــــــــــــــ1404(.ق ،ب).مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول .تهران :دارالكتب اإلسالمیة.
ـ محمد جعفری ،سیدحسینّ .)1397( .
تشیع در مسیر تاریخ .ترجمه سید محمدتقی آیت اللهی .چاپ نوزدهم .تهران :دفتر نشر
فرهنگاسالمی.
ـ محمدى ،على.)1378( .شرح کشف المرا د .چاپ چهارم .قم :دار الفكر.
ـ مشكور ،محمدجواد .)1372( .فرهنگ فرقاسالمى .مشهد :آستان قدس رضوى.
ـ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان1413( .ق) .اإلرشاد فی معرفة حجج الله على العباد .قم :كنگره شیخ مفید.
ـ ملكى میانجى ،محمدباقر1414( .ق) .مناهج البیان فى تفسیر القرآ ن .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
ـ نعمانى ،ابو عبدالله محمد بن ابراهیم1397( .ق) .کتاب الغیبة .تهران :مكتبة الصدوق.
ّ
ـ نقی پورفر ،ولی الله .)1377( .بررسی شخصیت اهل بیتbدر قرآن به روش قرآن به قرآن .تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
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ساالری ،سلمان؛ رحیمنیا ،فریبرز؛ خوراکیان ،علیرضا؛ مرتضوی ،سعید (.)1400
ارائه مدل حکمرانی در سازمانهای موقوفه(مطالعۀ موردی :آستان قدس
رضوی) .فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.63-33 .)4( 9 .
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مقاله پژوهشی

ارائه مدل حکمرانی در سازمانهای موقوفه
(مطالعۀ موردی :آستان قدس رضوی)

دریافت 1399/9/20 :پذیرش1399/12/19 :

سلمان ساالری ،1فریبرز رحیمنیا ،2علیرضا خوراکیان  ،سعید مرتضوی
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چکیده
وقــف بــه عنــوان یــک ســنت حســنه از قدیــم در ایــران مــورد توجــه بــوده اســت .ایــن پژوهــش بــا
بهرهگیــری از روششناســی دادهبنیــاد ،بــه ارائــه مــدل حکمرانــی ســازمانی بــرای آســتان قــدس رضــوی،
بزرگتریــن ســازمان موقوفــه ایرانــی و یکــی از بزرگتریــن بنیادهــای عامالمنفعــه جهــان اقــدام کــرده اســت.
گــردآوری دادههــا از طریــق مصاحبههــای نیمهســاختاریافته بــا مدیــران ارشــد ایــن نهــاد بــا حداقــل 10
ســال ســابقه فعالیــت مدیریتــی بــه انجــام رســیده و تحلیــل دادههــای بــه دســت آمــده بــر اســاس رویکــرد
ظاهرشــونده گلیــزری و بــا اســتفاده از مــدل خانــواده  C6بــوده اســت .نتایــج تحقیــق بیانگــر اشــتراک
اکثــر اصــول حکمرانــی احصــا شــده بــا اصــول جهانــی حکمرانــی از جملــه شــفافیت و پاسـخگویی بــوده
کــه البتــه مفهــوم اصــل پاسـخگویی در مــدل بــه دســت آمــده متفــاوت اســت .نظریــۀ اســتفاده شــده بــا
نظریــۀ عاملیــت و مــدل حکمرانــی بــه دســت آمــده نیــز بــا مــدل آنگلوساکســون نزدیکــی نســبی دارد؛ امــا
در مــواردی هــم تفاوتهــای مهمــی دیــده میشــود .مطابــق مــدل بــه دســت آمــده ،حیــات اجتماعــی،
انگیــزش و باورهــای درونــی منعکــس کننــده علــل وقــوع مقولــۀ محوری یعنــی حکمرانــی موقوفاتــی بوده
و توســعۀ پایــدار و حفــظ کرامــت انســانی پیامدهــای اصلــی ایــن مقولــه اســت.
کلیدواژهها :آستان قدس رضوی ،حکمرانی سازمانی ،موقوفات ،شفافیت ،پاسخگویی ،ذینفعان.

 .1دانشآموخته دکترای مدیریت دانشگاه فردوسی مشهدsalmansalari@gmail.com :
 .2استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)r-nia@um.ac.ir :
 .3استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهدa.khorakian@um.ac.ir :
 .4استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهدmortazavi@um.ac.ir :
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مقدمه
ســازمانهای عامالمنفعــه شــامل انــواع مؤسســات و نهادهــای عمومــی و مردمنهــاد ،خیریــه،
موقوفــات و اصنــاف در چنــد دهــه اخیــر مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتـ ه و فعالیــت آنهــا در سراســر
جهــان بــهشــدت افزایش یافتــه اســت( .)Ogilive, 2012:16بیــش از  80درصــد فارغالتحصیالن
مدرســه کس ـبوکارهــاروارد ســابقۀ فعالیــت تماموقــت و حــدود نیمــی از آنهــا ســابقه عضویــت
در هیئتمدیــرۀ ایــن نــوع ســازمانها را دارنــد( .)Epstein & McFarlan, 2011:30آنهــا
ســریعترین رشــد اشــتغالزایی در کشــورهای توســعهیافته در دهــۀ اول قــرن  21را تجربــه
کر دهانــد ،بـ ه طــوری کــه اگــر مجمــوع ســازمانهای رســمیفعــال در ایــن حــوزه تجمیــع شــوند،
تبدیــل بــه هشــتمین اقتصــاد بــزرگ جهــان یعنــی بزرگتــر از کشــورهایی چــون انگلســتان،
ایتالیــا ،فرانســه و کانــادا خواهــد شــد .بیــش از  11درصــد شــاغالن در کشــورهای هلنــد و کانــادا
در ســازمانهای غیرانتفاعــی مشــغول بــه کار هســتند .ایــن رقــم در آمریــکا ،اســترالیا ،فرانســه و
بریتانیــا حــدود  8درصــد و در آلمــان نزدیــک بــه  6درصــد اســت( .)Ogilive, 2012:17از آنجــا
کــه عالقــه و اعتمــاد مــردم بــه ایــن نــوع ســازمانها بیــش از بخــش خصوصــی اســت ،داشــتن
الگــوی مناســب حکمرانــی میتوانــد در پایدارســازی روابــط آنهــا بــا جامعــه کمــک شــایانی کند.
بــا توجــه بــه میانرشــتهای بــودن مفهــوم حکمرانــی ســازمانی ،1تعریــف ثابــت و مشــخصی از آن
موجــود نیســت؛ امــا بــه طــور خالصــه حکمرانــی ســازمانی بــه مجموعــه راه و روشهایــی کــه یــک
ســازمان براســاس آن هدایــت ،مدیریــت ،نظــارت ،و کنتــرل میشــود ،اطــاق میگــردد (,Farrar

2008:28؛ حســاسیگانه11 :1384 ،؛ حســاسیگانه و باغومیــان30 :1385 ،؛ حســاسیگانه و
قمــی32 :1385 ،؛ کورنفــورث 2و بــراون5 :2014 ،3؛ 2014:2 ,Viader & Espina؛ قلیپــور
و ناصــری225 :1396 ،؛ مهدویپارســا65 :1397 ،؛ و حســینی .)59 :1397 ،اصــول اولیــه
و محــوری ایــن مفهــوم شــامل شــفافیت ،پاســخگویی ،عدالــت در مواجهــه بــا ســهامداران و
ذینفعــان و درگیــر کــردن آنهــا در رونــد مدیریــت ســازمان و پاسـخگویی و گزارشدهــی صحیــح
و غیرمغرضانــه مدیریــت بــه ایشــان اســت .بــر اســاس نحــوۀ تعامــل ســازمان بــا ایــن اصــول،
1. Corporate Governance
2. Cornforth
3. Brown
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نظریههــا و مدلهــای مختلفــی از حکمرانــی ســازمانی ایجــاد و توســعه یافتــه اســت.

بیان مسئله
ســازمانهای موقوفــه چــه از نــوع اســامی و چــه مــدل غیــر اســامی آن بخــش بزرگــی از
ســازمانهای عامالمنفعــه در ســطح جهــان را تشــکیل میدهنــد .وقــف را اســام ابــداع نكــرد
ً
و قبــل از اســام نیــز موقوفــات بســیارى وجــود داشــت .مثــا در دیــن زرتشــتی بــرای نگهــداری
از آتشــكدهها ،آســایش مغــان و موبــدان ،خانههــا و باغهایــی وقــفشــده اســت؛ امــا اســام
ّ
اهمیــت خاصــى بــراى وقــف قائــل شــد و بــا عنــوان صدقــات جاریــه بــر آن تأكیــد كــرد .صدقــۀ
جاریــه یعنــى انفاقهایــى كــه بقــا دارنــد و مقطعــى نیســتند و شــامل امــوال و داراییهایی هســتند
كــه بــه صــورت موقوفــه و ماننــد آن درآمــده و مــردم به طــور دایمــی از آن اســتفاده مــى كنند(مکارم
شــیرازی ،1385 ،ج .)57 :1رســول خــدا  nاز كنــار باغــى عبــور مىكــرد ،مــردى را دیــد كــه
مشــغول غــرس درخــت اســت .پیامبــر  nبــه او فرمــود :مىخواهــى غرســى بهتــر از ایــن را بــه تو
یــادآورى كنــم؟ ســپس ذكرهایــی در خصــوص وقــف را بــه او تعلیــم فرمــود .در اینجــا آیــات شــریفه
 5تــا  7ســورۀ لیــل نــازل شــد و بــه ایــن ترتیــب ،وقــف بــه عنــوان یــك سـ ّـنت حســنه اســامى مــورد
تأییــد قــرار گرفــت .نقــل شــده اســت کــه تمــام صحابــۀ پیامبــر كــه اموالــى داشــتند ،وقفــى از خود
بــه یــادگار گذاشــتند .در حدیثــی از امــام صــادق  gآمــده اســت کــه هیــچ گونــه اجــر و پاداشــى
بعــد از مــرگ بــه دنبــال انســان نمــى آیــد مگــر ســه چیــز :صدقــه جاریهــاى كــه در حیــات خــود
فراهــم ســاخته و بعــد از مرگــش ادامــه دارد ،ســنت هدایتگــرى كــه آن را برقــرار كــرده و بعــد از
مــرگ او بــه آن عمــل مــى كننــد و فرزنــد صالحــى كــه بــراى او اســتغفار كند(همــان ،1386 ،ج:9
 .)294موقوفــات بــا تکیــه بــر چنیــن بنیــان اســامی قرنهاســت پایــدار بــوده و منشــأ خیــر و
ن حــال ،مســائل و مشــکالت زیــادی ســر راه آنهــا وجــود دارد
برکــت بــرای جامعــه هســتند .بــا ایـ 
کــه در صــورت عــدم درک و واکنــش درســت مســئوالن ،نتایــج جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال خواهد
داشــت .یکــی از مشــکالت موقوفــات در اکثــر کشــورهای اســامی نحــوۀ تخصیــص منابــع
بــه دســت آمــده از آنهــا مطابــق نیــات واقــف اســت( .)Daud, 2018 :49همچنیــن نبــود مــدل
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حکمرانــی مناســب در ســازمانهای عامالمنفعــه باعــث شــده اســت آنهــا با مشــکالت متعــددی در
بهــرهوری و افزایــش بــازده عملکــرد مواجــه شــوند .تعــداد اعضــای هیئتمدیــره در ایــن ســازمانها
ً
معمــوال زیــاد اســت کــه فراینــد تصمیمســازی و تصمیمگیــری را دشــوار میکنــد .مدیــران دارای
اختیاراتــی بهمراتــب کمتــر نســبت بــه ســازمانهای خصوصــی هســتند و دیوانســاالری اداری و
ً
محافظ ـهکاری هــم معمــوال اجــازه ریســک کــردن را بــه مدی ـران نمیدهــد ( Donatiello, ,2015 :2
 .)Epstein & McFarlan ,2011 :33 ;Davidson , 2014:18 ,Larcker & Tayanمــورد دیگــر،
ضعــف ســاختارهای مالــی بیتوجهــی بــه شــاخصهای مالــی و اقتصــادی در ایــن سازمانهاســت.
بســیاری از ســازمانهای عامالمنفعــه از فرصتهایــی بــرای کســب منافــع اقتصــادی کــه در
ً
محیطهــای داخلــی و بینالمللــی کس ـبوکار پیــش میآیــد ب هراحتــی عبــور میکننــد و معمــوال
رویکــرد توســعهای ندارنــد( .)Ryan & Irvine, 2012 :178 ; Morrison,2016 :238تمرکــز بــر
ایجــاد و توســعه سیســتم حکمرانــی مناســب ســازمانهای موقوفاتــی را را ه حل جامعی بــرای اکثر
ایــن مشــکالت اســت( .)Laallam, 2020 :46تاکنــون مطالعــات اندکــی در حــوزۀ حکمرانــی در
ســازمانهای موقوفاتــی صــورت گرفتــه و مطالعاتــی هــم کــه انجــام بیشــتر متمرکــز بــر اصــول
حکمرانــی در ایــن نــوع ســازمانها بــوده کــه بیشــتر بــا رویکــرد مــروری انجــام پذیرفتــه اســت.
آن دســته از موقوفــات کــه فعالیــت اقتصــادی دارنــد ،بــه نســبت ســایر انــواع ســازمانهای
عامالمنفعــه قرابــت بیشــتری بــا حــوزۀ کســب و کار دارنــد .در نتیجــه ،داشــتن مــدل مناســب
حکمرانــی میتوانــد چابکــی ســازمانی آنهــا را افزایــش دهــد و بهــرهوری فعالیتهــا را
بهبــود بخشــد.
ســازمانهای عامالمنفعــه از جملــه موقوفــات مختلــف در ایــران دارای ســابقهای طوالنــی و در
مــواردی بســیار موفــق هســتند .اســتان خراســان رضــوی و بهخصــوص شــهر مقــدس مشــهد از
حیــث برخــورداری از ســازمانهای عامالمنفعــه و موقوفــه مذهبــی ،فرهنگــی و اجتماعــی دارای
موقعیتــی ممتــاز در کشــور و حتــی جهــان اســت .آســتان قــدس رضــوی کــه از زمــان ثبــت اولیــن
موقوفــه آن بیــش از هــزار ســال میگــذرد ،بـ ه عنــوان بزرگتریــن بنیــاد موقوفــه غیردولتــی جهــان
عــاوه بــر فرهنــگ ،نقــش مهمی در اقتصاد و اشــتغال دارد .بیش از  60شــرکت و مؤسســه وابســته
بــه آســتان قــدس در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و مذهبــی فعالیــت دارنــد.
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موقوفــات مرحــوم حــاج حســین آقــا ملـک ،بزرگتریــن واقــف آســتان قــدس ،شــامل بیــش از 63
هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی ،واحدهــای مختلــف دامپــروری ،چندیــن بیمارســتان و مدرســه
و یــک کتابخانــه و مــوزۀ ملــی اســت .موقوفــات ســادات رضــوی بــهعنــوان دومیــن موقوفــۀ بــزرگ
کشــور از نظــر تعــداد اعضــا کــه وظیفــه پاس ـخگویی بــه بیــش از  15هــزار نفــر از اوالد حضــرت
رضــا  gرا دارد ،نیــز در اســتان خراســان رضــوی فعــال اســت .بــا توجــه بــه مســائل بیــان شــده و
همچنیــن کمبــود مطالعــات داخلــی و خارجــی در حــوزۀ ســازمانهای عــام المنفعــه بــه صــورت
عــام و حــوزۀ حکمرانــی ایــن ســازمانها بــه طــور خــاص وجــود دارد ،ایــن مطالعــه بــا تمرکــز بــر
ارائــه مــدل حکمرانــی در ســازمانهای موقوفــه ،بــر ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای پایدارســازی
و توســعه فعالیتهــای آنهــا نیــز اهتمــام ورزیــده اســت.

مبانی جهتدهنده پژوهش
حکمرانــی ســازمانی کــه گاهــی حکمروایــی ،حاکمیــت شــرکتی و راهبــری شــرکتی هــم گفتــه
میشــود ،مفهومــی مــدرن در دنیــای کســبوکار اســت کــه بــه ویــژه بعــد از بــهوجــود آمــدن
رســواییهای بــزرگ مالــی و مدیریتــی در برخــی شــرکتهای بینالمللــی در اوایــل قــرن جــاری
میــادی ،مــورد توجه ویــژۀ محققان قــرار گرفتــه اســت( .)Colvin, 2011 :46تریکــر)2009 :7( 1
معتقــد اســت قــرن نوزدهــم را بایــد قــرن کارآفرینــی و قــرن بیســتم را قــرن مدیریــت دانســت؛ امــا
قــرن بیســت و یکــم ،قــرن حکمرانــی اســت؛ زیــرا نحــوۀ هدایــت یــک شــرکت و انتخــاب مســیری
کــه بایــد در پیــش بگیــرد مســئلهای حیاتیتــر از موضوعــات مدیریتــی اســت.
ُولــف )2012( 2ادعــا میکنــد برخــی شــرکتهای خصوصــی بــزرگ هماکنــون عــاوه بــر
قــدرت اقتصــادی ،قــدرت سیاســی و اجتماعــی زیــادی نیــز در جهــان پیــدا کر دهانــد و میتواننــد
در زندگــی و رفــاه جوامــع بــهطــور مســتقیم اعمــال نفــوذ کننــد کــه در صــورت ادامــۀ ایــن رونــد
دنیــا بــه زودی جــای بهتــری بــرای زندگــی نخواهــد شــد .مینتزبــرگ )2015 :11( 3معتقــد اســت
1. Tricker
2. Wolff
3. Minzberg
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یکــی از راهکارهــای مناســب بــرای چیــره شــدن بــر ایــن معضــل ،جایگزیــن کــردن ســازمانهای
عامالمنفعــه بــه جــای ابرشــرکتهای خصوصــی اســت .اگــر ایــن شــرکتها بــهصــورت
عامالمنفعــه اداره شــوند ،ســود نهایــی بیــن مــردم تقســیم خواهد شــد و قــدرت و ثروت در دســتان
تعــداد محــدودی از افــراد جامعــه باقــی نمیمانــد .مــکارم شــیرازی( ،1385ج )335 :1اظهــار
میکنــد جامعــه همچــون درختــى اســت كــه ثــروت بایــد بــه صــورت مــواد غذایــى از آوندهــا و
مجــارى تغذیــه آن بــاال بــرود و بــه تمامــى ســلولها یعنــی افــراد جامعــه برســد ،وگرنــه بــه تدریــج
شــاخههاى آن رو بــه زردى گراییــده و تمــام درخــت (جامعــه) نابــود مــى گــردد .تحقــق ایــن مهــم
بــه ترویــج اقدامــات عامالمنفعــه مثــل وقــف وابســته اســت.
رویکــرد حکمرانــی در نظــام ســرمایهداری ،رویکــرد ســودمحور 1اســت کــه در همــه ارکان جامعــه
از جملــه مدیریــت خدمــات عمومــی مثــل بهداشــت و درمــان هــم ردپــای آن دیــده میشــود .بــه
عنــوان مثــال ،بــا شــیوع ویــروس کرونــا در اکثر نقــاط جهان ،تفــاوت مدلهــای حکمرانــی درحوزۀ
ســامت بــر عملکــرد کشــورها در مقابلــه بــا ایــن ویــروس تأثیــر گذاشــته اســت .کشــورهایی
مثــل ایــاالت متحــده و انگلســتان کــه بازدهــی اقتصــادی منشــعب از نظــام ســرمایهداری در همــه
فعالیتهــای آنهــا از جملــه مدیریــت سیســتم درمــان حاکــم اســت ،بــه شــدت تحــت تأثیــر ایــن
بیمــاری قــرار گرفتنــد و در مقابــل ،کشــورهایی مثــل آلمــان و کرهجنوبــی کــه ســاختاری جامعــه
محــور و بــه دور از بازدهــی اقتصــادی را در سیســتم بهداشــت و درمــان خــود اجــرا میکننــد،
بســیار ســریعتر و بهتــر عمــل کردند(ولــف .)2020 ،بــه طــور کلــی حکمرانــی بیشــتر بــه عوامــل
ی دارد و متمرکــز بــر اســتفاده از
خــارج از ســازمان میپــردازد ،امــا مدیریــت ،رویکــردی درونــ 
تمامــی امکانــات موجــود بــرای بهبــود بهــرهوری اســت.
تاکنــون تعاریــف بســیار زیــاد و متعـ ّـددی از حکمرانــی ســازمانی ارائــه شــده؛ امــا تعریــف جامعی
کــه همــه ســازمانها و مؤسســات بینالمللــی و محققــان روی آن اجمــاع داشــته باشــند ،وجــود
نــدارد .یکــی از تعاریفــی کــه کاربــرد بســیار وســیعی پیــدا کــرده اســت ،تعریفــی اســت که ســازمان
همــکاریهــای اقتصــادی و توســعه ،2در ســال  2004ارائــه داد (Chiat, Ryan & ,2005 :23
1. Profit-Driven
2. O.E.C.D.
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Clarke & Branson, 2019 :39 ;Taylor؛ تقیپوریــان و خلیلپــور .)1388 :68 ،اکثــر
کشــورهای توســعه یافتــه در تعریــف بومــیخــود از حکمرانی ســازمانی ،این تعریــف را مالک عمل
ی اســت کــه بــر اســاس آن یــک ســازمان هدایــت
قــرار دا دهانــد« :حکمرانــی ســازمانی ،سیســتم 
و کنتــرل میشــود .ســاختار حکمرانــی ســازمانی مشــخص کننــده حقــوق و مســئولیتهای هــر
ت مدیــره ،مدیران ،ســهامداران ،کارکنــان و ذینفعان اســت .قوانین
بخــش از ســازمان شــامل هیئ 
و رویههــای مــورد نیــاز بــرای تصمیمگیــری در خصــوص مســائل ســازمان بــه وضــوح شــرح داده
میشــود .ایــن مفهــوم همچنیــن ســاختاری را بــه وجــود مـیآورد کــه از طریــق آن هدفگــذاری
در ســازمان انجــام ،اســتراتژیهای رســیدن بــه اهــداف ترســیم و مکانیســم نظــارت بــر رونــد پیــاده
ســازی اســتراتژیها تعریــف میگــردد»(.)OECD, 2004 :5
 .1-3بنیانهای نظری حوزۀ حکمرانی سازمانی
ی نــو و مــدرن تلقــی میشــود کــه ســابقۀ تحقیقــات آن
مفهــوم حکمرانــی ســازمانی ،مفهوم ـ 
بــه نــدرت بــه بیــش از دو دهــه پیــش بــاز میگــردد .بــا ایــن حــال ،ریشــههای ایجــاد ایــن مفهــوم
بــه بیــش از دو قــرن پیــش بازمیگــردد .هــدف اصلــی مباحــث حکمرانــی ســازمانی بــه دســت
آوردن یــک ارتبــاط پویــا و امــن اســت بیــن مدیــران یــک شــرکت و ســهامداران کــه مالــکان اصلــی
آن هستند(حســاسیگانه و باغومیــان .)31 :1385 ،ایــن مشــکل را آدام اســمیت ،1فیلســوف
اســکاتلندی ،در قــرن هجدهــم میــادی بــرای اولیــن بــار مطــرح کــرد .وی در کتــاب ثــروت ملــل

2

بیــان کــرد کــه چــون مدیــران یــک شــرکت بــا ســرمایۀ دیگــران یعنــی ســهامداران و مالــکان کار
میکننــد ،بــا همــان دقتــی کــه از ســرمایه خــود محافظــت میکننــد ،بــه ســرمایۀ دیگــران توجــه
ندارنــد .لــذا ،همــواره ســرمایۀ ســهامداران را در معــرض ریســک بیشــتری نســبت بــه ســرمایۀ خود
قــرار میدهنــد( .)Farrar, 2008 :39اصــول اولیــۀ مفهــوم حکمرانــی ســازمانی در همیــن تعریف
اســمیت گنجانــده شــده اســت؛ امــا پیشــرفتهای حوزههــای مدیریــت و اقتصــاد باعــث پیدایش
چندیــن نظریــه دربــارۀ ارتبــاط بیــن ســهامداران و مدیــران شــرکت شــد کــه در ایــن مقالــه ســه
1. Smith
2. The Wealth of Nations
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نظریــۀ اصلــی ایــن حــوزه بــه اختصــار نقــد شــده اســت.
 .1-1-3نظریۀ نمایندگی

1

ایــن نظریــه کــه بــه نظریــۀ عاملیــت هــم شــهرت دارد و اولیــن نظریــۀ ارائــه شــده در ایــن حــوزه
اســت ،از همــان معضــل مطــرح شــدۀ اســمیت یعنــی مشــکل نمایندگــی 2الهــام گرفتــه و بــه جــدا
شــدن مالکیــت شــرکت از مدیریــت آن اشــاره دارد .بــر مبنــای ایــن نظریــه ،مدیــران یــک شــرکت به
عنــوان کارگــزاران و ســهامداران ،بــه عنــوان کارفرمایــان آنهــا تعریــف میشوند(حســاسیگانه,
1384 :10؛  .)Berle & Means, 4 :1991بــر ایــن مبنــا ،یــک تضــاد بــزرگ بیــن منافــع
ســهامداران کــه همــان افزایــش ثــروت خــود اســت و مدیــران ســازمان وجــود خواهــد داشــت.
افزایــش ثــروت ســهامداران ممکــن اســت از طریــق ســرمایهگذاریهای بلنــد مــدت ایجــاد شــود؛
ً
امــا مدیــران معمــوال توجــه بــه کســب ســود در کوتــاه مــدت را دارنــد ،چــرا کــه مزایــا و پــاداش
ً
دریافتــی آنهــا معمــوال در پایــان ســال بــر همیــن مبنــا محاســبه خواهــد شــد .اصــول حکمرانــی
ی صاحبان ســهام،
ســازمانی بــر اســاس ایــن نظریــه شــامل مــواردی مثــل برگــزاری مجمــع عمومـ 
انتخــاب مدیــران ســازمان بــر اســاس حــق رأی ســهامداران و بهکارگیــری بازرســان و حسابرســان
از ســوی ســهامداران بــرای اشــراف بیشــتر و اطمینــان از نحــوۀ عملکــرد مدیــران پیشبینــی شــده
اســت( .)Bonazzi & Islam, 2007 :17بــه طــور خالصــه ایــن نظریــه بیشــتر بــه بخــش منفــی
مشــکل نمایندگــی میپــردازد ،اصــل را بــر بیاعتمــادی بــه مدیــران گذاشــته و ایجــاد رابطهــای
پایــدار و طوالنیمــدت مبتنــی بــر اعتمــاد متقابــل را ممکــن نمیدانــد(.)Romano, 2013 :96
 .2-1-3نظریه خادمیت

3

ایــن نظریــه درســت در نقطــۀ مقابــل نظریۀ قبلــی قــرار دارد و ادعا میکنــد که در صــورت انتخاب
درســت مدیــران و اعضــای هیئتمدیــره و همچنیــن طراحــی و اجــرای درســت شــبکه ارتباطــی
1. Agency Theory
2. Agency Problem
3. Stewardship Theory
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بیــن مدیــران و مالــکان شــرکت ،مشــکل نمایندگــی خــود بــه خــود حــل میشــود و ارتبــاط پویــا
و متقابــل مــورد انتظــار ایجــاد خواهــد شــد .بــر خــاف نظریــۀ نمایندگــی ،در نظریــۀ خادمیــت،
مدیــران نــه تنهــا رقیــب مالــکان در کســب ســود و منفعــت نیســتند ،بلکــه ســعی میکننــد بــا
عملکــرد خــود حداکثــر ســود ممکــن را بــرای مالــکان بــه ارمغــان آورنــد(.)Farrar, 2008 :48
بــر خــاف نظریــۀ قبلــی کــه مدیــر را در قالــب مــدل انســان اقتصــادی بــه تصویــر میکشــد ،ایــن
نظریــه بــر مدلــی از انســان تأکیــد دارد کــه جمعگــرا ،نوعدوســت ،نیکونهــاد ،دوســتدار ســازمان و
خــادم اهــداف آن اســت(الوانی.)6 :1381 ,
 .3-1-3نظریۀ ذینفعان

1

ایــن نظریــه را میتــوان ترکیبــی از نظریههــای مدیریــت ســازمانی و اخــاق کســب و کار
دانســت .ریشــۀ شــکلگیری ایــن تفکــر کــه از دهــه  70میــادی و در آمریــکا مطــرح شــده ،ظهــور
شــرکتهای عظیــم مالــی و اقتصــادی در ســطح بینالمللــی بــوده اســت .بــه تدریــج ،تأثیــر حضور
ایــن کمپانیهــای بــزرگ در زندگــی مــردم و نحــوۀ صحیــح ارتباط بیــن این مؤسســات و مــردم مورد
توجــه محققــان قــرار گرفــت .فری َمــن )52 :1984(2بــرای اولیــن بــار بــه گــروه جدیــدی از افــراد
ی در ســازمان ندارنــد؛ امــا بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر
بــه نــام ذینفعــان اشــاره کــرد کــه ســهام 
مســتقیم فعالیتهــای ســازمان بــر زندگــی و رفــاه آنهــا اثــر دارد .ذینفعــان در ســازمان بــه جــای
ســهام ،منافــع دارنــد .ذینفعــان یــک شــرکت میتوانــد شــامل ســهامداران ،کارکنــان ،مشــتریان،
فروشــندگان ،تأمینکننــدگان ،توزیعکننــدگان ،بانکهــا و مؤسســات تأمیــن مالــی و حتــی ســایر
شــرکتهای فعــال در حــوزۀ کســب و کار اصلــی ســازمان باشند(حســاسیگانه و تاجیــک:1388 ،
 .)63مــوردی کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه میتــوان ایــن نظریــه را در راســتا یــا در
مقابــل نظریــۀ خادمیــت تعریــف کــرد .در نــگاه اول نمیتــوان بــه نقطــۀ مشــترکی رســید چــرا کــه
ســهامداران بــه دنبــال منافــع خــود خواهنــد بــود و اهمیتــی بــه جامعــه و ســایرین نخواهنــد داد.
امــا بــا نگاهــی دقیقتــر اگــر ســهامداران ،مدیــران و تصمیمگیــران حــوزۀ ســازمان ،همگــی را جــزو
1. Stakeholders’ Theory
2. Freeman
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گــروه بــزرگ ذینفعــان قــرار دهیــم ،میتــوان بــه نوعــی مفاهمــه دســت پیــدا کــرد .بــه ایــن معنــی
کــه تأمیــن منافــع ســهامداران را میتــوان زیــر مجموعهــای از تأمیــن منافــع ذینفعــان تعریــف
کــرد( .)Millward, 2013 :253مطابــق ایــن نظریــه اســت کــه مباحثــی مثــل اخالق کســب و کار
و اخالقگرایــی مدیــران در مواجــه بــا انتخابهــای گوناگــون مهمتــر از قبــل نمایــان میشــود.
 .2-3مدلهای حکمرانی سازمانی
بــا توجــه بــه نظریههــای مختلفــی کــه بــرای حکمرانــی ســازمانی مطــرح شــده اســت ،مدلهای
َ
گوناگونــی نیــز در ســازمانها طراحی و پیادهســازی شــده اســت .لشـ ِـگری )47 :2004( 1بررســی
مدلهــای آنگلوساکســون و مــدل اروپایــی یــا ژرمانیــک را انجــام و آنهــا را تبییــن کــرده اســت.
مــدل آنگلوساکســون کــه گاه بــه آن مــدل بازارمحــور هــم گفتــه میشــود در آمریــکا و انگلســتان
کــه اقتصــاد بــازار شــاکله اصلــی جامعــه آنهاســت ،بــه وجــود آمــده و توســعه پیــدا کــرده اســت .از
ایــنرو ،تمرکــز اصلــی آن بــر منافــع ســهامداران اســت .در ایــن سیســتم ،خبــری از حقــوق جامعۀ
ذینفعــان نیســت .شــرکت یــا ســازمان بــه عنــوان یــک مجموعــۀ بســتۀ درونــی وظیفــه دارد کــه
منافــع ســهامداران را تضمیــن کنــد و سلســله مراتــب ســازمانی در باالتریــن رده بــه ســهامداران
پاســخگو هســتند و رابطــه بیــن مدیــران و مالــکان بــر اســاس ســود متقابــل تعریــف میشــود .ایــن
مــدل در اقتصادهــای ســرمایهداری مثــل کانــادا ،اســترالیا و نیوزیلنــد هــم اســتفاده میشــود.
ایــدۀ اصلــی ایــن مفهــوم از آنجــا میآیــد کــه ســرمایه همــواره بــه ســمتی حرکــت میکنــد کــه
ســود و بــازار مناســب در آنجــا باشــد .ترکیــب اعضــای هیئتمدیــره در این سیســتم شــامل اعضای
موظــف و مســتقل هســتند کــه توســط مجمــع نماینــدگان ســهامداران انتخــاب یــا از کار اخــراج
میشــوند( .)Markarian, Parbonetti & Previts, 2007 :296اصــول اصلــی مــد نظــر در ایــن
مــدل شــفافیت در عملکــرد ،پاسـخگویی مدیــران ،نظــارت دقیــق و بــدون مالحظــه بــر عملکــرد و
حسابرســی دقیــق فعالیــت ســازمان اســت.
مــدل دیگــری کــه گســترۀ اســتفادۀ وســیعی نیــز دارد ،بــرای اولیــن بــار در آلمــان توســعه و
1. Lashgari
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محبوبیــت پیــدا کــرد و بــه نــام مــدل آلمانــی یــا ژرمانیــک معــروف اســت .البتــه چــون ذینفعــان را
نیــز در حــوزۀ تصمیمســازی دخیــل کــرده اســت در برخــی اوقــات به آن مــدل حکمرانی ســازمانی
ذینفعــان هــم گفتــه میشــود .ایــن مــدل تفاوتهــای بنیادیــن بــا مــدل انگلوساکســون دارد .بــر
مبنــای ایــن مــدل ،همــه گروههــای ذینفــع دارای حــق مشــارکت در تصمیمگیریهــای ســازمان
هســتند مگــر آنکــه خــود مایــل بــه انجــام آن نباشــند .وظیفــۀ ســازمان یــا شــرکت ،شناســایی ایــن
گروههــا ،کســب اطــاع از وضعیــت آنهــا و اطــاع رســانی بــه آنهــا دربــارۀ حقوقشــان اســت.
در ایــن مــدل ،ســازمان بــه عنــوان بخشــی از حیــات اجتماعــی جامعــه موظــف بــه بهبــود وضعیت
ســهامدارن اســت .ســایر اصــول ایــن مــدل ،توســعه پایــدار اقتصــادی و ایجــاد تعامــات ارتباطــی
قــوی بیــن همــۀ بخشهــای درگیــر در حکمرانــی اســت(;Schnurbein & Stockly ,2013 :182

َ .)Cicon et al, 2012 :631 ;Lashgeri ,2004 :48ح َســن )2009 :287( 1مدلهــای مرســوم

ی را مقایســه کــرد .مطابــق یافتههــای وی ،مــدل اروپایــی
حکمرانــی بــا اصــول شــریعت اســام 
حکمرانــی ســازمانی را میتــوان یــک مــدل جامعتــر و اخالقیتــر نســبت بــه مــدل انگلوساکســون
دانســت کــه در آن حقــوق بخشهــای مختلــف مــردم جامعــه هــم لحــاظ شــده و بــه اصــول دیــن
اســام هــم نزدیکتــر اســت.
 .3-3مقایسۀ رویکردهای اسالمی و غربی به مقولۀ حکمرانی
بــرای یافتــن یــک الگــو مناســب بــرای حکمرانــی در ســازمانهای موقوفــه که منطبق بــر فرهنگ
ی باشــد ،بایــد ابتــدا اهــداف کلــی دیدگاههــای اســامیو غربــی را بررســی کنیــم.
و ســنت اســام 
دیــدگاه کلــی و نــگاه حاکــم در کشــورهای غربــی مبتنــی بــر اصــول مدرنیته اســت .مدرنیتــه قائل
بــه نقــش اساســی و محــوری انســان در تعییــن سرنوشــت خــود اســت .ایــن دیــدگاه در اســام
دنبــال نمیشــود و مطابــق آموزههــای اســامیهمــه فعالیتهــای یــک انســان بایــد در راســتای
ســعادت اخــروی وی و مطابــق بــا فرامیــن الهــی باشــد .بــر ایــن اســاس ،انســان بــدون راهنمایــی
خداونــد ،قــادر نیســت کــه صــاح خــود را بــه طــور کامــل تشــخیص دهد(مهدویپارســا:73 ،
ّ
1397؛ دبــاغ و نفــری1388 :14 ،؛ یوســفی شــیخرباط و بابایــی . )1394 :50 ،محققــان
1. Hasan
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عالقهمنــد بــه موضــوع حکمرانــی ســازمانی بــرای تطبیــق دیدگاههــای مختلــف موجــود بــا
اصــول اســامی بــه تعــدادی از آیــات قــرآن و تفاســیر آنهــا اســتناد میکننــد .مطابــق آیــۀ
 56ســورۀ زاریــات خداونــد هــدف از آفرینــش انســان را عبــادت خــود میدانــد .مســلمانان
بــر اســاس آموزههــای دینــی ملــزم بــه رعایــت حــدود الهــی در همــۀ کارهــای خــود هســتند.
ی را
حتــی اگــر در کاری منفعــت مــادی زیــادی باشــد و فــرد بایــد بــرای انجــام آن اصول اســام 
زیــر پــا بگــذارد ،مرتکــب گنــاه شــده اســت .از ایــن رو ،در فعالیتهــای اقتصــادی نــه میتــوان
منافــع مــادی ســهامداران و نــه منافــع جمعــی ذینفعــان را بــه عنــوان باالتریــن مرجــع قــرار
داد .مطابــق اصــل توحیــد تنهــا خداونــد اســت کــه بایــد در همــه کارهــا مرجــع باشــد(:57

 .)Choudury & Hoque, 2004بــر ایــن اســاس ،وقتــی همــه چیــز توســط خداونــد ایجــاد
شــده و اوســت کــه از همــه چیــز ســؤال خواهــد کــرد ،باالتریــن رتبــه پاسـخگویی بایــد مطابــق
اصــل توحیــد بــه خداونــد باشــد؛ امــا در تفکــر اســامی ،انســان نیــز جایــگاه ویژهــای در
آفرینــش دارد و در نتیجــه موضــوع جبــر و اختیــار در رفتــار انســان از مباحــث بحثبرانگیــز و
عمیــق اســامی اســت .بــر اســاس آیــۀ  30ســورۀ بقــره ،خداونــد انســان را بــه عنوان جانشــین
و خلیفــه خــود در زمیــن قــرار داده اســت .وقتــی خداونــد انســان را بــه عنــوان جانشــین و
ً
خلیفــۀ خــود در زمیــن قــرار میدهــد ،حتمــا توانایــی الزم بــرای شــناخت صحیــح از غلــط،
تحلیــل شــرایط و اتخــاذ تصمیــم درســت را هــم بــه وی اعطــا کــرده اســت .دربــارۀ نحــوۀ
تصمیمگیــری در اســام ،بــه مشــورت ب ـ ه طــور صریــح تأکیــد شــده اســت .یــک ســوره در
قــرآن نیــز بــه نــام شــوری نامگــذاری شــده اســت .در آیــۀ  38ایــن ســوره خداونــد ســه مفهــوم
مهــم برپــا داشــتن نمــاز ،انجــام کارهــا از طریــق مشــورت و انفــاق کــردن را در کنــار هــم قــرار
میدهــد .اصــول احصــا شــده در مطالعــات بینالمللــی تجانــس زیــادی بــا اصــول اســامی
بیــان شــده دارد و تفــاوت خاصــی دیــده نمیشــود .تنهــا دربــارۀ تفســیر مفهــوم پاس ـخگویی
اختــاف نظــر وجــود دارد کــه آن هــم تفاوتــی در اصــل بحــث ایجــاد نمیکنــد؛ زیــرا اصــل
پاســخگویی مــورد تأکیــد ،امــا طــرف آن متفــاوت اســت .شــریعت اســامینیــز چارچــوب
کلــی قوانیــن در یــک جامعــه را تبییــن میکنــد کــه از قــرآن و ســنت پیامبــر و اهــل بیــت
پیامبــر گرفتــه شــده اســت(.)Hamid et al, 2011 :9
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متأســفانه ،تاکنــون تحقیقــات زیــادی در خصــوص ارائــه مــدلهــای حکمرانی ســازمانی منطبق
ً
ً
بــر اصــول بنیادیــن اســام صــورت نگرفتــه و اکثــرا مدلهــای غربــی ،مخصوصــا مــدل اروپایــی،
ی معرفی شــده اســت .عبداللطیف،1
مــاک کار قــرار گرفتــه و بــا تغییرات جزئی به نام مدل اســام 
نیکدیــن 2و مصطفــی )3 :2008( 3اذعــان میکننــد کــه تحقیقــات در مــورد مکانیــزم حکمرانــی
در بخشهــای غیرانتفاعــی چنــدان توســعه نیافتــه اســت .در حقیقــت ،مســئله حکمرانــی بــرای
ســود و خیــرات پیشــرفت خاصــی نداشــته اســت( .)Hyndman & McDonnell, 2009 :7بــا
ایــن حــال ،احســان 4و آیــه )127 :2015( 5بــه ارائــه یــک چارچــوب بــرای ســازمانهای موقوفــه
پرداختنــد و پاسـخگویی اســامی را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اصــول در ســازمانهای موقوفــه
معرفــی کردنــد .امامــی و شــاکری ( )27 :1395معتقدنــد مهمتریــن عامــل در تحقــق حکمرانــی
خــوب در جامعــه وجــود و فعالیــت پرقــدرت نهادهــای عمومــی و مدنــی و بخــش خصوصــی در
کنــار دولــت اســت کــه در ایــران بخشهــای عمومــی و خصوصــی ضعیــف هســتند و دولــت
تنهــا بازیگــر اصلــی اســت .دو نظریــۀ نمایندگــی و خادمیــت ،زیربنــای اکثــر نظامهــای حکمرانــی
ســازمانی اســت و اکثــر مدلهــای بومــی کشــورهای مختلــف وابســتگی زیــادی بــه یکــی از ایــن
دو مــدل نشــان میدهنــد .مدلهــای گوناگونــی از حکمرانــی ســازمانی هــم براســاس نیازهــای
فرهنگهــا و جوامــع مختلــف بــهوجــود آمــده اســت .ســازمانهای عامالمنفعــه در برخــی مــوارد
از مدلهــای مرســوم بخــش خصوصــی بــرای حکمرانــی بهرهبــرداری میکننــد(,2007 :18
2014 :09 ;Bottenberg, Tuschke & Flickinger ,176 ;Bradshaw, Hayday & Armstrong

 .)Viader & Espina,بهرغــم تحقیقــات وســیعی کــه تاکنــون در ســطح بینالمللــی بــر روی ایــن
ً
موضــوع صــورت گرفتــه و همچنــان در حــال انجــام اســت ،در ایــران صرفــا پژوهشهایــی مقدماتی
بــه انجــام رســیده کــه نشــانۀ نیــاز جــدی کشــور بــه انجــام تحقیــق در ایــن زمینــه اســت(امامی و
شــاکری.)26 :1395 ،
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 .4روششناسی تحقیق
فلســفه ایــن تحقیــق تفســیری ،رویکــرد آن کیفــی و اســتراتژی آن دادهبنیــاد بــا رویکــرد
ظاهرشــونده گلیــرزی اســت .اســتراتژی دادهبنیــاد روشــی کیفــی بــرای خلــق نظریهــای اســت
کــه در ســطح گســترده بــه تبییــن فراینــد ،کنــش یــا کنــش متقابــل موضوعــی بــا هویت مشــخص
میپــردازد( .)Creswell & Creswell, 2018 :29 ;Age ,2011 :1612از آنجــا کــه کشــف مــدل
حکمرانــی در ســازمانهای موقوفــه ،مطلــوب ایــن پژوهــش اســت ،راهبــرد نظریــه دادهبنیــاد بــا
ایــن مطلــوب ،ســازگاری دارد .روششناســی دادهبنیــاد بــا رویکردهــای متعــددی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .ایــن پژوهــش بــا اتخــاذ رویکــرد ظاهــر شــونده گلیــزری ،در تــاش اســت تــا اهداف
خــود را دنبــال نمایــد ،چــرا کــه ایــن رویکــرد اگرچــه چالشــی اســت ،امــا مدلســازیهای حاصــل
از آن ،در فضایــی بســیار گســترده صــورت میگیــرد و ایــن مســأله افــق دیــد محقــق را بــه منظــور
تحلیــل دادههــا بســط میدهــد (Sunders, Lewis & Thornhill, 2009 :148؛ تبریــزی،
 .)1393 :134ایــن رویکــرد در نظریــۀ دادهبنیــاد ،مفــروض از پیــش تعیینشـدهای نــدارد بلکــه
دغدغــۀ اصلــی مشــارکت کننــدگان و چگونگــی حــل ایــن دغدغــه را در میــدان مطالعــه کشــف
میکنــد( .)Glaser & Halton, 2007 :49جامعــه مــورد مطالعــه شــامل مدیــران عامــل و اعضای
هیئتمدیــره یــا مدیــران ارشــد آســتان قــدس رضــوی هســتند کــه حداقــل  10ســال ســابقه کار
مدیریتــی داشــته باشــند .دلیــل انتخــاب ایــن جامعــه آشــناتر بــودن ایــن افــراد بــا مســائل خــاص
آســتان قــدس اســت کــه ناشــی از تجربــه آنــان در طــول فعالیــت کاری خــود اســت .غیر از داشــتن
حداقــل  10ســال ســابقۀ کاری ،مطلــع بــودن افــراد از اصــول اولیــه مدیریتــی و مباحــث حکمرانی
حائــز اهمیــت قــرار داشــت.
از میــان ایــن افـراد ،هفــت نفــر بــر اســاس نمونهگیــری هدفمنــد و بــر مبنــای تجربــه ،تحصیــات
و دیگــر معیارهایــی کــه نشــانۀ اطالعــات غنــی آنهــا در حــوزۀ مــورد مطالعــه اســت تــا رســیدن بــه
اشــباع نظــری مــورد مصاحبــه قـرار گرفتند .شــایان ذکر اســت که بــه دلیــل نیمهســاختاریافته بودن
مصاحبههــا ،کیفیــت و تعــداد ســؤاالت مصاحبهشــوندگان تــا حــدودی بــا هــم متفــاوت بــود .در
ادامــه ،دادههــای حاصــل از مصاحبههــا بــا اســتفاده از روش مقایســه مســتمر در فراینــد کدگــذاری
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تجزیــه و تحلیــل شــد .کدگــذاری بــا شکســتن دادههــا ،پژوهشــگر را از ســطح تجربــی حرکــت داده،
بــه طــوری کــه دادههــا را در کدهایــی گروهبنــدی میکنــد کــه بــه نظریــه تبدیــل خواهــد شــد .دو
فراینــد اصلــی کدگــذاری در رویکــرد ظاهــر شــونده عبارتنــد از کدگــذاری جوهــری یــا حقیقــی کــه
خــود شــامل دو مرحلــه کدگــذاری بــاز و انتخابــی اســت و کدگــذاری نظــری کــه بــر اســاس مباحــث
تخصصــی اســتخراج شــده انجــام میشــود(تبریزی .)131 :1393 ،بـرای کدگــذاری دادههــا در دو
مرحلــه کدگــذاری بــاز و انتخابــی از نرمافــزار  Maxqdaاســتفاده شــده اســت.

 .5یافتههای تحقیق
در مرحلــۀ کدگــذاری بــاز ،پــس از پیادهســازی مصاحبههــای انجــام شــده ،اقــدام بــه کدگــذاری
بــاز بــه روش ســطر بــه ســطر شــد .بررســی ســطر بــه ســطر دادههــا بــه محقــق کمــک میکنــد
کــه بــا دادههــای خــود عجیــن شــود و فعالیــت نامگــذاری را بــا نوشــتن نامهــای موقتــی بــرای
هــر قطعــه داده در حاشــیه مســتندات دادهــای خــود ،آغــاز کنــد .ایــن اقــدام همچنیــن مانــع از
تخصیــص معانــی بــه صــورت کلــی میشــود .بــر ایــن اســاس ،در ایــن مرحلــه ،ابتــدا جمــات
مهــم از متــن مصاحبههــا اســتخراج شــد .بــه ایــن منظــور مفاهیــم مهــم در متــن برجستهســازی
و کدهــای اولیــه مجــزا و مشــخص شــد .فراینــد کدگــذاری بــاز ،بــا ظهــور مقولــۀ محــوری پایــان
مییابــد .مقولــه محــوری شــناخته شــده در ایــن مرحلــه "حکمرانــی موقوفاتــی" نامیــده شــد.
بعــد از ظهــور مقولــه محــوری ،کار کدگــذاری در گام دوم یعنــی کدگــذاری انتخابــی انجــام شــد
بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن گام ،کدگــذاری دادههــا حــول مقولــه محــوری انجــام میگیــرد .در
مجمــوع گام اول و دوم 271 ،کــد اولیــه شناســایی شــد کــه بــا توجــه بــه حجــم زیــاد مطالــب از
ارائــه آنهــا خــوداری شــده اســت .بعــد از شناســایی کدهــای اولیــه ،کدهایــی کــه شــبیه یکدیگــر
بــوده ادغــام شــدند و در نهایــت  27کــد ثانویــه را تشــکیل دادنــد .ســپس کدهــای ثانویــه مشــابه
بــا یکدیگــر کنــار هــم قــرار گرفتــه و طبقههــا را تشــکیل دادنــد و بــرای هــر طبقــه عنــوان مناســبی
کــه قابلیــت پوشــش کلیــه کدهــای ثانویــه یــک مجموعــه را داشــته باشــند ،در نظــر گرفتــه شــد.
کدهــای ثانویــه در قالــب  11طبقــه دســته بنــدی شــدند کــه در جــدول شــمارۀ  1آمــده اســت.
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جدول شماره  -1کدها و طبقههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در مرحلۀ کدگذاری انتخابی
مقوله

طبقه

کدهای ثانویه

مقوله
محوری

حکمرانی
موقوفاتی

پاسخگویی ،شفافیت ،تعامالت ارتباطی ،نقش
ذینفعان در سازمان

حیات اجتماعی

تعهد اخالقی ،نظم اجتماعی

نگرش

انگیزش ،باور و اعتقادات درونی

عوامل
همبسته

علل رفتاری

رفتار خادمانه ،رفتار اجتماعی

اقتضائات

ویژگیهای
جمعیت شناختی

تحصیالت ،مهارت ،تجربه

شرایط
میانجی

کسب فیض و
برکات معنوی

فیض الهی ،فضیلت اخالقی

توسعه پایدار

توسعه اقتصادی پایدار ،توسعه فرهنگی پایدار

حفظ کرامت
انسانی

تکریم شخصیت انسان ،توزیع عادالنه ثروت

عوامل محیطی

محیط داخل سازمان ،محیط خارجی

ساختار تشکیالتی

طراحی ،اجرا

نظارت و ارزیابی
عملکرد

نظارت ،ارزیابی عملکرد ،جبران خدمت

علل

پیامدها

زمینه

کدهــای نظــری ،چگونگــی ارتبــاط ممکــن میــان کدهــای حقیقــی را کــه بــرای تلفیــق بــه
صــورت یــک نظریــۀ مفــروض هســتند ،مفهومســازی میکننــد .در واقــع ،کدهــای نظــری،
الگویــی از چگونگــی ارتبــاط ممکــن میــان مقــوالت حاصــل از تلفیــق کدهــا و مفاهیــم ،حــول
مقولــه محــوری را ارائــه میدهنــد .در رویکــرد ظاهــر شــونده ،الگوهــای متعــددی برای شــکلدهی
ارتبــاط میــان مقــوالت ،حــول مقولــه محــوری وجــود دارد .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از مــدل
خانــواده  ، C6امــکان تلفیــق مقــوالت حــول مقوله محــوری فراهــم آمــد .در رویکرد ظاهر شــونده،
تأکیــد بــر آن اســت کــه تلفیــق دادههــا در مرحلــه کدگــذاری نظــری ،بایــد حاصــل ذوق مفهومــی
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

ارائه مدل حکمرانی در سازمانهای موقوفه (مطالعۀ موردی :آستان قدس رضوی) (ساالری و همکاران)

باشــد کــه از دل دادههــا ،ظهــور میکنــد .بــر ایــن اســاس ،مفاهیــم یازدهگانــه شناســایی شــده
در شــش مقولــه اصلــی و یــک مقولــه محــوری دســته بنــدی شــدند و مــدل نهایــی ایــن مطالعــه را
تشــکیل دادنــد .تصویــر شــمارۀ  1مــدل اکتشــافی تحقیــق بــا اســتفاده از نــرم افــزار  Maxqdaرا
نشــان میدهــد.

تصویر شماره  -1مدل اکتشافی تحقیق با استفاده از نرم افزاز Maxqda
مقولــۀ علــل ،منعکس کننــده دالیــل و توضیحاتی بــرای وقوع مقوله محــوری اســت(2004 :472

 .)Kan & Parry,در ایــن پژوهــش نیــز دالیــل منعکسکننــدۀ مقولــه محــوری یعنــی «حکمرانــی
موقوفاتــی» بــا علــل حیــات اجتماعــی و نگــرش بــه دســت آمــد اســت .تحلیــل دادههــا نشــان
ً
داد کــه افــراد ،اساســا بــه دالیــل تمایــل بــه حیــات اجتماعــی از جملــه حــس انساندوســتی،
هنجارهــای اجتماعــی یــا بــه دالیــل نگرشــی مثــل انگیــزش و بــاور و اعتقــادات درونــی اســت کــه
اقــدام بــه انجــام اعمــال عامالمنفعــه و خدمــت در موقوفــات میکننــد .ایــن اعمــال بــه صــورت
صداقــت ،عدالــت اجتماعــی ،پاســخگویی ،شــفافیت ،و تعامــات ارتباطــی در ســازمانهای
عامالمنفعــه نمایــان میشــوند.
عوامــل همبســته و یــا کوواریانسهــا ،اشــاره بــه مجموعــه عواملــی دارنــد کــه بــا علــل فراینــد
اصلــی نظریــه دادهبنیــاد ،همبســتگی دارنــد و علــل فراینــد اصلــی ،همــگام بــا آنهــا تغییــر
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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میکنــد ( .)Kan & Parry, 2004 :481در ایــن پژوهــش نیــز عوامــل رفتــاری و اعتمــاد همبســته
بــا مقولــه محــوری احصــا شــد .عوامــل اقتضایــی احصــا شــده نیــز عبارتانــد از :برنامههــای
ســرمایهگذاری شــامل رونــد تصمیمســازی و مشــارکت فراگیــر و ویژگیهــای جمعیتشــناختی
شــامل تحصیــات ،مهــارت و تجربــه .متغیرهــای میانجــی ،متغیرهایــی هســتند کــه قبــل از
پدیــدار شــدن ،نتایــج حاصــل از مقولــه محــوری پژوهــش را شــکل میدهنــد .متغیــر میانجــی
در ایــن پژوهــش کســب فیــض الهــی و بــرکات معنــوی بــه دســت آمــد کــه شــامل فیــض الهــی
و قــرب الهــی اســت .نتایــج مقولــه محــوری ،دارای دو بخــش حفــظ کرامــت انســانی اســت کــه
شــامل تکریــم شــخصیت انســان ،برابــری و مســاوات آحــاد جامعــه و حفــظ عــزت نفــس انســانی
و توســعۀ پایــدار کــه شــامل توســعه اقتصــادی پایــدار ،توســعه رفــاه پایــدار و توســعه فرهنگــی
پایــدار موقوفــه میشــود .بســتر محیطــی وقــوع مقولــه محــوری نیــز شــامل عوامــل محیطــی
داخلــی و خارجــی ســازمان ،ســاختار تشــکیالتی و ارزیابــی عملکــرد اســت .تعــداد دادههایــی که
بــه تفکیــک در نرمافــزار وارد شــد شــامل  9کــد مربــوط بــه شــرایط میانجــی 62 ،کــد مربــوط بــه
عوامــل زمینهــای 46 ،کــد مربــوط بــه پیامدهــا 41 ،کــد مربــوط بــه اقتضائــات 18 ،کــد مربــوط
بــه عوامــل همبســته 29 ،کــد مربــوط بــه پدیــده علــل و تعــداد  66کــد مربــوط بــه مقولـ ه محــوری
کــه حکمرانــی موقوفاتــی اســت.

 .6بحث و تحلیل
مفهــوم حکمرانــی ســازمانی ،مفهومــی پیچیــده و چنــد وجهــی در حــوزۀ تحقیقــات ســازمان و
مدیریــت اســت کــه از جنبههــای گوناگــون قابــل بررســی و پژوهــش اســت .ایــن تحقیــق بــا هــدف
اســتخراج و تبییــن مــدل حکمرانــی ســازمانی در ســازمانهای موقوفاتــی ایــران از طریــق مطالعــه
آســتان قــدس رضــوی بــه انجــام رســید .بررســیهای محقــق نشــان میدهــد کــه تاکنــون در
مطالعــات داخلــی و خارجــی (بــه جــز یــک مــورد کــه آن هــم تنهــا بــه شناســایی علــل پرداختــه
اســت) بــه مطالعــۀ حکمرانــی در حــوزۀ ســازمانهای عامالمنفعــه بهویــژه موقوفــات نگریســته
نشــده و در بیشــتر مطالعــات ،اصــول و مفاهیــم کلــی ایــن موضــوع ارائــه شــده اســت .از آنجــا کــه
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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ســازمانهای عامالمنفعــه قــدرت ایجــاد جایــگاه ویژهــای در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی جامعــه را دارنــد ،نیازمنــد مــدل حکمرانــی مناســب بــرای توســعه فعالیتهــای خــود
در ایــن زمینههــا هســتند .بنابرایــن ،ایــن مطالعــه بــا بررســی جامعــی کــه در حــوزۀ حکمرانــی
آســتان قــدس رضــوی بــه عنــوان بزرگتریــن ســازمان موقوفاتــی کشــور انجام داد ،توانســته اســت
مــدل جامعــی از حکمرانــی مناســب در ایــن بخــش ارائــه دهــد .ضمــن احصــای اصــول مناســب
بــا ایــن ســازمانها ،علــل ،پیامدهــا ،اقتضائــات و زمینههــای شــکلگیری حکمرانــی خــوب در
ایــن ســازمانها برجســته شــده اســت .لــذا ارائــه مدلــی جامــع از حکمرانــی در ســازمانهای
موقوفاتــی از نوآوریهــای ایــن مطالعــه اســت.
از طــرف دیگــر ،بیشــتر مطالعاتــی کــه در حــوزۀ حکمرانــی صــورت پذیرفتــه بــه صــورت کمــی
یــا مــروری اســت کــه در نهایــت اصولــی بــرای حکمرانــی ارائــه کــرده و روابــط بیــن آنهــا مــورد
آزمــون قــرار گرفتــه اســت؛ امــا در ایــن مطالعــه بــا نــوآوری اســتفاده از رویکــرد کیفــی و راهبــرد
نظریــه داده بنیــاد اقــدام بــه کشــف مــدل حکمرانــی در ســازمانهای موقوفاتی شــد کــه رویکردی
کاملتــر و جامعتــر اســت .بــا توجــه بــه بنیــادی بــودن تحقیــق ایــن مطالعــه توانســته اســت تــا
حــدودی بــه توســعه مبانــی نظــری در حــوزۀ حکمرانــی در ســازمانهای موقوفاتــی کمــک کنــد.
مقولــه محــوری اســتخراج شــده در ایــن پژوهــش «حکمرانــی موقوفاتــی» نــام گرفتــه کــه کدهــای
ثانویــه گروهبنــدی شــده تحــت ایــن مقولــه ،بــا اصــول بنیادیــن حکمرانــی ســازمانی بیان شــده در
مطالعــه حســاسیگانه و تاجیــک ()1388؛ فــارار()2008؛ و کالرک و برانســون ( )2012مشــابهت
دارد .اصــول شــفافیت و پاس ـخگویی کــه محــور اصلــی شــکلگیری مفهــوم حکمرانــی و یکــی
از نقــاط تمایــز آن بــا مدیریــت اســت ،بیــن مدیــران آســتان قــدس رضــوی ادراک مشــابهی بــا
اصــول بینالمللــی دارد .تنهــا تفــاوت موجــود در بحــث پاس ـخگویی ایــن بــود کــه ایشــان اصــل
پاســخگویی را موضوعــی فــردی و در مقابــل خداونــد تفســیر کردنــد ،در حالــی کــه در اکثــر
مطالعــات بینالمللــی ،پاســخگویی موضوعــی ســازمانی و در مقابــل ذینفعــان آن ســازمان
ً
و نهایتــا در مقابــل قانــون تفســیر میشــود .بهرغــم تفــاوت در مفهــوم ،در زمینــه نمــود خارجــی
اصــل پاسـخگویی و نحــوه ارائــه گزارشهــای تفاوتــی بیــن نتیجــه ایــن تحقیــق و اصــول منتشــر
شــده بینالمللــی دیــده نمیشــود .شــفافیت بــه عنــوان یکــی از نتایــج اصــل پاســخگویی در
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نظــر مصاحبهشــوندگان بــه صــورت بســیار جــدی مــورد تأکیــد قــرار داشــت کــه بــا مــدل اســامی
حســن ( )2009مشــابهت دارد .از ایــن ُبعــد ،مــدل معرفــی شــده بــه نظریــه عاملیــت کــه در آن
اصــل بــر بیاعتمــادی بــه مدیــران اســت قرابــت بیشــتری دارد تــا نظریــه خادمیــت کــه مدیــر را
الیــق اعتمــاد میدانــد( .)Berle & Means, 1991بــر ایــن اســاس ،بنیانهــای مــدل بـ ه دســت
آمــده بــه مــدل انگلوساکســون نزدیکتــر اســت .شــواهد ایــن موضــوع نیــز در عملکــرد کلــی
آســتان قــدس رضــوی دیــده میشــود .مــواردی مثــل انجــام حسابرســیهای ســاالنه توســط
حســابرس مســتقل ،برگــزاری مجامــع عمومــی و ارائــه گــزارش ســاالنه عملکــرد هیئتمدیرههــا
مطابــق اســتانداردهای ملــی بــه طــور جــدی در ایــن نهــاد پیگیــری و اجــرا میشــود کــه همگــی
از ویژگیهــای مــدل انگلوساکســون اســت.
در خصــوص بعــد شــفافیت کــه در ایــن تحقیــق از مؤلفههــای مقولــه محــوری شناســایی شــده
و میتــوان آن را زیرمجموعهــای از مفهــوم کالن پاس ـخگویی نیــز دانســت ،ســازمان اقتصــادی
رضــوی در ســال  1397ســامانه اینترنتــی بــه نــام ســامانه شــفافیت را راهانــدازی کــرد کــه در آن
ت و مؤسســه اقتصــادی وابســته بــه خــود
همــه فعالیــتهــای مالــی و اقتصــادی حــدود  50شــرک 
را بهرغــم نبــود الــزام قانونــی افشــا میکنــد .در نظــر اکثــر مصاحبهشــوندگان افشــای اطالعــات
مالــی آســتان کــه ســالها مخفــی بــود باعــث بهبــود دیــدگاه عمــوم مــردم بــه فعالیتهــای
اقتصــادی آســتان شــده و شــایعات در خصــوص میــزان گــردش مالــی و ســود شــرکتها را کاهــش
داده اســت .باســتانی و بهشــتی زواره ( )34 :1393بــر اهمیــت نقــش شــبکههای اجتماعــی در
حکمرانــی صحــه گذاشــته و توجــه بــه آن را از مهمتریــن موضوعــات اثرگــذار بــر نحــوه حکمرانــی
در دنیــای امــروز دانس ـتهاند.
نقــش و مشــارکت ذینفعــان در تصمیمهــای ســازمانی نیــز در طبقــه مقولــه محــوری اســتخراج
گردیــد کــه بــا نتایــج تحقیــق اقبــال و میراخــور ( )60 :2004همخوانــی دارد .بــر ایــن اســاس،
ذینفعــان قادرنــد از طریــق ارائــه نظــرات خــود بــر رونــد تصمیمســازی در ســازمان اثــر گذاشــته
و حتــی در برخــی مــوارد در مدیریــت آن دخالــت کننــد .در بیــن مصاحبهشــوندگان رگههایــی
از عــدم مقبولیــت نظــر ذینفعــان دیــده میشــود .بــه عنــوان مثــال ،شــش نفــر بــه طــور صریــح
متعقــد بودنــد کــه نظــر ذینفعــان مهــم اســت؛ امــا مدیــران ارشــد آســتان قــدس بــه دلیــل تجربــه
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و تخصــص بیشــتر ،بهتــر از خــود ذینفعــان موقوفــه میداننــد چــه چیــزی برایشــان بهتــر اســت و
در نتیجــه پیشــنهاد داشــتند برنامهریزیهــای کالن بــرای موقوفــه بــهصــورت درون ســازمانی و بــا
نظــر هیئتامنــا تبییــن و اجرایــی شــود .مفهــوم احصــا شــده بــا ســابقه فعالیــت آســتان قــدس بــه
عنــوان نهــادی کــه بــه صــورت ســنتی توســط خــدام و به صــورت عمــل داوطلبانــه مدیریت شــده،
همراســتا نیســت .ایــن تفــاوت دیــدگاه حاصــل نقــش جدیــدی اســت کــه آســتان قــدس در حــدود
یــک قــرن اخیــر در بهرهبــرداری اقتصــادی از موقوفــات رضــوی ایفــا میکنــد .حضــور جدیتــر
ایــن نهــاد در اقتصــاد باعــث شــده دیــدگاه مدیــران بــه نظریههــای اقتصــادی متمایــل شــود و در
نتیجــه شــواهد زیــادی از پیادهســازی نظریــه خادمیــت بــه دســت نیامــد.
در خصــوص تعامــات ارتباطــی ،مفهــوم بیشــتر بــه گزارشدهــی یکطرفــه از ســمت ســازمان
بــه گروههــای ذینفــع میــل دارد و نظــرات گروههــای ذینفــع بــه طــور سیســتماتیک دریافــت
نمیشــود .بــر ایــن اســاس ،پیشــنهاد میشــود موضــوع حضــور فعــال موقوفــات در شــبکههای
اجتماعــی و تعاملــی ،مطابــق بــا یافتههــای باســتان و بهشــتی زواره ( )34 :1393بــه جهــت
مدیریــت اثرگــذاری اجتماعــی و بعــد معنــوی فعالیت آنهــا در جامعه پیگیری شــود .ایــن موضوع
بــا یافتههــای لعالــم ( )40 :2020کــه ســرمایه معنــوی اعــم از تجربــه مدیــران را اصلیتریــن
دارایــی موقوفــات میدانــد تطابــق دارد.
در مقولــه علــل ،دو طبقــه اصلــی بــه نامهــای حیــات اجتماعــی و نگــرش اســتخراج شــد .حیات
اجتماعــی شــامل کدهــای اصلــی تعهــد اخالقــی و نظــم اجتماعــی و طبقــه نگــرش شــامل
انگیــزش ،بــاور و اعتقــادات درونــی افــراد بــوده اســت .مصاحبهشــوندگان فعالیــت در موقوفــه را
بــه دو دلیــل اصلــی کمــک بــه خودشــان و کمــک بــه جامعــه انجــام میدهنــد .مفهــوم کمــک
بــه خــود کــه در مــواردی مقــدم بــر کمــک بــه اجتمــاع در بیــن مصاحبهشــوندگان ادراک شــده
اســت ،بــر ایــن مهــم صحــه گذاشــته کــه کمــک بــه دیگــران الزمــه رشــد معنــوی خــود انســان
اســت .در نتیجــه ،انگیــزه افــراد بــرای انجــام عمــل خیــر دوچنــدان میشــود .در موضــوع حیــات
اجتماعــی ،موضــوع مــورد بحــث ،کمــک بــه نزدیکتــر شــدن جامعــه بــه جامعــه آرمانــی اســامی
بیــان شــد کــه یکــی از زیرســاختهای الزم بــرای آن ،پایــداری جامعــه از بعــد اقتصــادی اســت.
بــه ایــن معنــی کــه هــدف فعالیــت موقوفــات ،آمادهســازی جامعــه بــرای حرکــت بــه ســمت رشــد
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و شــکوفایی اســت .ادراک حاصــل شــده مبتنــی بــر فرمودههــای امیرالمؤمنیــن علــی  gدر
خطبــه متقین(مکارمشــیرازی ،1385 ،ج )335 :1و احادیــث نبــوی در خصــوص وقــف بــه عنــوان
صدقــه جاریــه (همــان ،1386 ،ج )294 :9اســت.
عوامــل همبســته ،پشــتیبان علــل اصلــی بــرای تأثیرگــذاری در مقولــه محــوری هســتند .در ایــن
تحقیــق ،علــل رفتــاری شــامل رفتارهــای خادمانــه و اجتماعــی در ذیــل ایــن مقولــه طبقهبنــدی
شــدند .ایــن علــل ،موتــور انگیزشــی افراد بــرای حضور در ســازمان بــود که با نظــر الوانــی ()1381
منطبــق اســت .بــه عنــوان مثــال ،پنــج نفــر از مصاحبهشــوندگان ،عــاوه بــر فعالیــت تماموقــت در
یکــی از شــرکتها و مؤسســات آســتان قــدس  ،خــادم بــارگاه ملکوتــی رضــوی نیــز بودنــد و ایــن امر
را افتخــاری بــرای خــود میدانســتند .بــه اعتقــاد آنهــا نتایــج ایــن رفتــار خادمانــه اســت که کمک
میکنــد واقعیــت جامعــه را از نزدیــک ببیننــد ،از کبــر و غــرور دوری کننــد و در نهایــت بتواننــد
ش و آشــنا
تصمیمــات مفیدتــری بــه نفــع جامعــه بگیــرد .پیشــنهاد میشــود موقوفــات بــه آمــوز 
کــردن کلیــه کارکنــان خــود بــا بعــد معنــوی فعالیــت در ایــن ســازمانها اهتمــام ورزنــد.
در مقولــۀ اقتضائــات ،داشــتن مهــارت ،تعهــد و تجربــه بــه عنــوان ویژگیهــای جمعیتشناســی
الزم بــرای عضویــت در گــروه حکمرانــی ســازمانی احصــا شــده اســت .بهرغــم آنکــه اکثرشــان
ت مدیــره خــود ،افــرادی را دارنــد کــه بــدون تحصیــات و تجربــه
اظهــار داشــتند کــه در هیئــ 
مناســباند ،امــا بــر داشــتن نظامنامهــای بــرای مشــخص شــدن شــئون الزم بــرای انتصــاب
ت مدیــره تأکیــد شــد .داشــتن شــرط ســنی ،عضویــت نداشــتن در هیئــت
بــه عنــوان عضــو هیئـ 
مدیــره چندیــن شــرکت در آن واحــد و همچنیــن داشــتن حداقــل تحصیــات و آشــنایی الزم بــا
مســائل خــاص مدیریــت در موقوفــات بــه عنــوان الزامــات اولیــه در انتخــاب و بهکارگیــری افــراد
بــرای تصــدی پســت هیئــت مدیــره مــورد تأکیــد قــرار گرفــت .پیشــنهاد میشــود ســازمانهای
موقوفــه کــه در آنهــا بخــش بزرگــی از اعضــا بــه صــورت داوطلبانــه فعالیــت میکننــد ،نســبت
بــه انتشــار عمومــی شــرایط الزم جهــت احــراز پســت عضــو هیئتمدیــره ،مدیــران ارشــد یــا ســایر
فعالیتهــای داوطلبانــه اقــدام کننــد تــا بــه جامعــه بزرگتــری از کاندیداهــا بــرای انتخــاب تیــم
حکمرانــی خــود دسترســی داشــته باشــند.
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کســب فیــض و بــرکات معنــوی بــه عنــوان تنهــا متغییــر احصــا شــده در مقولــۀ شــرایط میانجــی،
نتایــج حاصــل از مقولــه محــوری را شــکل میدهــد .مصاحبهشــوندگان اعتقــاد عمیقــی بــه
برکــت کار خیــر دارنــد و آن را شــکل دهنــده اصلــی نتایــج بــه دســت آمــده در زندگیشــان ادراک
میکننــد .توحیــد و اعتقــاد بــه وحدانیــت خداونــد جهتدهنــده رفتــار مصاحبهشــوندگان اســت.
مطابــق مــدل ارائــه شــده توســط حســن ( )2009نیــز توحیــد ،بــه عنــوان اصــل بنیادیــن دیــن
اســام ،بایــد جهتدهنــده رفتــار همــه مدیــران مســلمان در ســازمانهای اســامی باشــد .نکتــه
قابــل توجــه نبــود ســنجه بــرای ســنجش آثــار اقداماتی اســت کــه مدیران بــه عنــوان کار خیــر برای
موقوفــه انجــام میدهنــد .پیشــنهاد میشــود از آنجــا کــه موقوفــات دارای فعالیــت اقتصــادی
هســتند ،الزامــات قانونــی توســط ســازمانهای مســئول حکومتــی در خصــوص ارائــه گزارشهای
تخصصــی مالــی و اقتصــادی و مقایســه شــاخصهای اقتصــادی آنهــا بــا شــرکتهای خصوصــی
فعــال اجبــاری شــود .ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و برخــی نهادهــای مســئول در ســطح ملــی
بیشــتر بــه نبــود فســاد اداری یــا تطبیــق درآمــد حاصلــه بــا نیــت واقفــان توجــه میکننــد تــا اصــل
بهـ رهوری در مدیریــت ســازمان.
مقولــه نتایــج در ایــن تحقیــق شــامل دو متغییــر اصلــی حفــظ کرامــت انســانی و توســعه پایــدار
میباشــد .ایــن دو متغییــر بــه طــور خالصــه پیامــد مقولــه محــوری یعنــی حکمرانــی موقوفاتــی را
در دو بعــد اقتصــادی و معنــوی بیــان میکننــد کــه بــا مــدل مبتنــی بر شــریعت اســامی چــادوری
و هــوک ( )2004و همچنیــن مــدل آلمانــی ســایکون و همــکاران ( )2012تطابــق بیشــتری دارد.
همانگونــه کــه دیــده میشــود ،ایجــاد رفــاه اقتصــادی بــه عنــوان نتیجــه اصلــی وجــود ســازمان
موقوفــه در جامعــه مــورد مطالعــه بیــان نشــده و هــدف اصلــی ایجــاد زیرســاخت الزم بــرای رشــد و
توســعه معنــوی جامعــه اســت .متغییــر توســعه پایــدار در مقولــه نتایــج شــامل ســه بخــش توســعه
اقتصــادی پایــدار ،توســعه فرهنگــی پایــدار و توســعه رفــاه بیــان شــده اســت .پیشــنهاد میشــود
موقوفــات بــرای هدفمنــد کــردن مــدل ســرمایهگذاری توس ـعهای خــود بــر اســاس حرکــت بــه
ســمت توســعه پایــدار اقــدام کننــد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه توســعه موقوفات بایــد بــه گونهای
باشــد کــه زیرســاخت الزم بــرای بنــای اقتصــاد پایــدار را ایجــاد کنــد نــه اینکــه خــود بــه بازیگــری
کوتــاه مــدت در ایــن محیــط تبدیــل شــود .مصاحبهشــوندگان شــواهدی بــرای بــهکار بســتن
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ایــن رویکــرد در فعالیتهــای جدیــد اقتصــادی آســتان قــدس را ارائــه کردنــد .بــه عنــوان مثــال،
بخــش بزرگــی از موقوفــات آســتان قــدس رضــوی شــامل اراضــی کشــاورزی و باغهاســت کــه
ســالهای متمــادی بــه تولیــد محصــوالت رایــج اختصــاص داشــته اســت ،امــا در رویکــرد جدیــد
تولیــد محصــوالت کلیــدی مثــل بــذر و نهــال بــه جای محصــوالت رایــج مثل غــات و میوهجــات در
دســتور کار قــرار گرفتــه کــه ایــن تغییــر رویکــرد هــم آســتان قــدس را از رقابــت بــا بخــش خصوصی
دور میکنــد و هــم باعــث میشــود ســرمایهگذاری در بخشهایــی کــه بــه دالیــل مختلــف مثــل
ریســک بــاال و عــدم ســودآوری مناســب در کوتاهمــدت مــورد اقبــال بخــش خصوصــی نیســت،
توســعه یابــد .بــه طــور کلــی یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه فعالیــت اقتصــادی
موقوفــات نــه تنهــا مذمــوم ادراک نشــده بلکــه بــا رعایــت شــرایط خــاص خــود بســیار توصیه شــده
اســت .پیشــنهاد میشــود آســتان قــدس و ســایر موقوفــات توجیهــات خــود جهــت اجــرای
برنامههــای اقتصــادی را بــه اطــاع عمــوم برســانند و حتیاالمــکان از هرگونــه رقابــت بــا بخــش
خصوصــی جامعــه کــه باعــث کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه ایــن ســازمانها میشــود بپرهیزنــد.
در مقولــۀ زمینــه ،طراحــی و اجــرای ســاختار تشــکیالتی ســازمان کــه از مــوارد مــورد تأکیــد در
نظریــه عاملیــت اســت ،بــه عنــوان یکــی از طبقــات اصلــی شناســایی شــده اســت .آســتان قــدس
رضــوی کــه ســابقه مســتند دیوانســاالری آن بــه بیــش از  300ســال میرســد در ایــن زمینــه دقیق
عمــل کــرده اســت .در خصــوص متغیــر نظــارت و ارزیابــی عملکــرد ،اجمــاع مصاحبهشــوندگان
ً
بــر رعایــت کلیــه موازیــن قانونــی دقیقــا هماننــد شــرکتهای بخــش خصوصــی و حتــی در حــد
ً
شــرکتهای فعــال در بــورس اســت کــه کامــا بــا مــدل آنگلوساکســون در تحقیــق بوناتــزی و
اســام ( )2007همراستاســت .ایــن موضــوع بهرغــم هزینهبــر بــودن مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
لــذا ،پیشــنهاد میشــود ســازمانهای موقوفاتــی ملــزم بــه تصویــب ســاختار ســازمانی در هیئــت
حکمرانــی خــود کــه اغلــب هیئتمدیــره یــا هیئــت امناســت ،باشــند و کمیتـهای با عنــوان کمیته
انتصابــات را بــا وظیفــۀ جسـتوجو ،انتخــاب و بــه کارگیــری افــراد متخصــص و متعهــد بــرای هــر
پســت ســازمانی ایجــاد نماینــد.
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 .7نتیجهگیری
بــه طــور کلــی ،مــدل بــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق ،مشــابهت کامــل بــا هیــچ کــدام از
مدلهــای اصلــی مرســوم را نــدارد؛ امــا در بخشهــای زیــادی اشــتراک کلیــدی دیــده میشــود.
از نظــر ســاختار حکمرانــی و نحــوۀ انتخــاب ،اســتخدام ،ارزیابــی و نظــارت بــر فعالیت مدیــر عامل
و اعضــای هیئتمدیــره ،قرابــت زیــادی بیــن مــدل بــه دســت آمــده و مــدل آنگلوساکســون وجــود
دارد .گزارشدهــی و نظــارت مبتنــی بــر اصــل تمایــز مســئولیت در جریــان و هــر بخشــی موظــف
اســت کــه پاس ـخگوی عملکــرد خــود باشــد .هیئتمدیــره بــر خــاف مــدل آلمانــی یــک طبقــه
ً
بــوده و هماننــد مــدل آنگلوساکســون تعــداد اعضــای هیئتمدیــره معمــوال بیــن ســه تــا پنــج نفــر
اســت و کلیــه وظایــف اجرایــی و نظارتــی را برعهــده دارد و در پایــان ســال بــه مجمــع عمومــی
گــزارش میدهــد .در مــدل آنگلوساکســون توصیــه میشــود مدیــر عامــل بــه عنــوان رئیــس
هیئتمدیــره هــم عمــل کنــد تــا فرایند تصمیمگیــری تســریع و پشــتیبانی الزم بــرای پیشــبرد امور
هــم در بهتریــن حالــت باشــد؛ امــا در آســتان قــدس ایــن رویــه مرســوم نیســت و در نظــر خبــرگان
مــورد مصاحبــه نیــز تفکیــک وظایــف مدیرعامــل و رئیــس هیئتمدیــره مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
توصیــه میشــود ممنوعیــت قانونــی بــرای ایــن موضــوع کــه هــم اکنــون وجــود نــدارد هماننــد
مــدل آلمانــی ارائــه شــده توســط اشــنورباین و اشــتوکلی ( )2013وضــع شــود.
رگههایــی از هــر ســه نظریــۀ اصلــی مطــرح شــده در ایــن مقالــه در دادههــای جمـعآوری شــده
دیــده میشــود .بیشــترین شــباهت بیــن نتایــج ایــن تحقیــق و نظریۀ عاملیــت وجــود دارد .بــر این
اســاس ،نظــارت و بررســی عملکــرد مدیــر عامــل و هیئــت مدیــره بــر اســاس اصــل بیاعتمــادی
و بــا حداکثــر شــفافیت ،مطلــوب خواهــد بــود .دادههــای بــه دســت آمــده نشــان میدهــد
هیئتمدیــره بیشــتر وقــت خــود را بــه بررســی برنامههــای در حــال اجــرا صــرف میکنــد کــه
بــه نوعــی هدایــت و کمــک بــه مدیرعامــل اســت .ایــن رفتــار بــر اســاس نظریــۀ خادمیــت قابــل
توجیــه اســت وگرنــه بــر اســاس نظریــه عاملیــت هیئتمدیــره در اصــل بــه نمایندگــی از مالــکان و
ســهامداران ،بیشــتر ناظــر بــر عملکــرد ســازمان و مدیــر ارشــد آن اســت تا حامــی اجــرای برنامهها.
ً
تمرکــز بــر ذینفعــان طبیعتــا در یــک ســازمان عامالمنفعــه کــه هــدف آن خدمــت رســانی بــه
جامعــه اســت مــورد توجــه خــاص قــرار دارد؛ امــا روال جــاری در آســتان قــدس ،ذینفعــان را در
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ســطح بســیار زیــادی در مدیریــت حــرم مطهــر دخیــل دانســته و در مدیریــت ارشــد شــرکتها و
مؤسســات اقتصــادی وابســته حضــور رســمی و قانونــی ندارنــد .این موضــوع که افــرادی کــه دارای
قــدرت اقتصــادی ،سیاســی و یــا اجتماعــی هســتند ،بــه دلیــل برخــورداری از قــدرت البیگــری
خارجــی ،وارد هیئتمدیــره شــوند ،مــردود اعــام شــد .همچنیــن بــا دادن اختیــار کامــل مدیریت
داخــل ســازمان بــه مدیرعامــل و تمرکــز هیئتمدیــره بــر روی خــارج از ســازمان مخالفــت شــد.
بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده ،بــه نظــر میرســد ســازمانهای موقوفاتــی دارای ظرفیــت
بســیار خوبــی بــرای اثرگــذاری اجتماعــی و اقتصــادی در ســطح جامعــه هســتند .نداشــتن دیــد
کوتاهمــدت ،سیاســتهای باالدســتی حامیانــه و برخــورداری از مدیــران متعهــد و مــورد وثوق نقاط
اصلــی قــوت ایــن ســازمانها و در مقابــل محافظــهکاری و ریســکپذیری پاییــن ،بهروزرســانی
کنــد منابــع انســانی و برخــوردار نبــودن از فناوریهــای روز نقــاط ضعــف اصلــی آنهــا ارزیابــی
میشــود .پیادهســازی مــدل بهینــه حکمرانــی پیشــنهاد شــده در ایــن پژوهــش میتوانــد مدیــران
ایــن ســازمانها را بــرای اتخــاذ تصمیمــات جســورانهتر و بهرهگیــری از فرصتهــای اقتصــادی
موجــود در محیــط کسـبوکار ملــی و بینالمللــی یــاری کنــد تــا شــاهد نقشآفرینــی مؤثــر آنهــا
در جامعــه باشــیم.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

ارائه مدل حکمرانی در سازمانهای موقوفه (مطالعۀ موردی :آستان قدس رضوی) (ساالری و همکاران)

منابع و مآخذ
منابع فارسی
ـ قرآن کریم.
ـ الوانی ،مهدی« .)1381( .نظریه خادمیت و عاملیت :آیا مدیران خود را وقف سازمان میکنند یا سازمان وقف آنان میگردد؟» .فرایند
مدیریت و توسعه .سال شانزدهم .شماره  .1صص.11 -6 :
ـ امامی ،محمد؛ شاکری ،حمید« .)1395( .حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» .پژوهشنامه حقوق طبیعی.
سال اول .شماره  .2صص.57-25 :
ـ باستانی ،سوسن و بهشتی زواره ،مژگان« )1393( .نقش شبکههای اجتماعی در حاکمیت شرکتی» .نشریه پژوهشهای تجربی
حسابداری .سال سوم .شماره  .11صص.37 -13 :
ـ تبریزی ،منصوره« .)1393( .تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی» .فصلنامه علوم اجتماعی .شماره .64
صص.141-105 :
ـ تقیپوریان ،یوسف و خلیلپور ،مهدی« .)1388( .حاکمیت شرکتی با رویکرد اسالمی :تجزیهوتحلیل مقایسهای با اصول سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی» .ماهنامه حسابدار .سال بیست و چهارم .شماره  208و  .209صص.73 -66 :
ـ حساسیگانه ،یحیی« .)1384( .مبانی نظری حاکمیت شرکتی» .ماهنامه حسابدار .سال بیستم .شماره  .168صص.16 -10 :
ـ حساسیگانه ،یحیی؛ تاجیک ،کامران« .)1388( .حاکمیت شرکتی ،هیئتمدیره و تعامل با محیط» .ماهنامه حسابدار .سال
بیست و سوم .شماره  .204صص.68-62 :
ـ حساسیگانه ،یحیی ؛ باغومیان ،رافیک« .)1385(.نقش هیئتمدیره در حاکمیت شرکتی» .ماهنامه حسابدار .سال بیست و یکم.
شماره  .173صص.81 -31 :
ـ حسینی ،سید محمدرضا« .)1397( .الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکتهای سهامی در چهارچوب اصول حاکمیت
شرکتی » .پژوهشهای حقوقی تطبیقی .سال بیست و دوم .شماره  .2صص.90-57 :
ـ دباغ ،سروش؛ نفری ،ندا (« ..)1388تبیین مفهوم خوبی درحکمرانی خوب» .نشریه مدیریت دولتی .سال اول .شماره  .3صص:
.18 -3
ـ قلیپور ،رحمت الله؛ ناصری ،امین« .)1396( .جایگاه اصول حاکمیت شرکتی خوب در سیاستهای اقتصادی ایران» .فصلنامه
مجلس و راهبرد .سال بیست و چهارم .شماره  .89صص.248-223 :
ـ مکارم شیرازی ،ناصر .)1385( .اخالق اسالمى در نهج البالغه( خطبه متقین) .قم :نسل جوان
ـ ــــــــــــــــــــ  .)1386( .پیام امام امیر المومنین  .gتهران :دار الكتب االسالمیه
ـ مهدویپارسا ،علی« .)1397( .چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی در بانکداری اسالمی» .معرفت اقتصاد اسالمی .سال نهم.
شماره  .2صص.86-63 :
ـ یوسفی شیخ رباط ،محمدرضا؛ بابایی ،فهیمه« .)1394( .طراحی مدل حکمرانی خوب براساس نامه مالک اشتر و مقایسه آن با
اصول حکمرانی خوب بانک جهانی» فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی .سال پانزدهم .شماره  .57صص.62-31 :
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

59

60
منابع التین
- Abdul Latif, S. , Nik Din, N. & Mustapha, Z. (2018). The Role of Good Waqf
Governance in Achieving Sustainable Development. Environment-Behaviour
Proceedings Journal. 7(3). pp: 6-1, doi: 10.21834/e-bpj.v3i7.1292.
- Age, L. (2011). Grounded Theory Methodology: Positivism, Hermeneutics, and
Pragmatism. The Qualitative Report. 6(16). pp: 1615-1599.
- Benoit, S. V. (2007). Nonprofit Governance : Practical Tools for Building Boards
(Second Edition. ed.). Falmouth, Maine: Benoit Consulting Services.
- Berle, A. & Means, G. (1991). The Modern Corporation and Private Property,
Transaction Publisher: London.
- Bonazzi, L. & Islam, S. M. N. (2007). Agency theory and corporate governance:
A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO. Journal of
Modelling in Management. 1(2). pp: 23-7.
- Bottenberg, K. , Tuschke, A. , and Flickinger, M. (2017). Corporate Governance
Between Shareholder and Stakeholder Orientation: Lessons From Germany. Journal
of Management Inquiry. 2(26). pp: 180–165.
- Bradshaw, P. , Hayday, B. , & Armstrong, R. (2007). Non-profit Governance Models:
Problems and Prospects. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation
Journal. 3(12). article 5.
- Cadbury, A. (1992). The Committee on the Financial Aspects of Corporate
Governance. London: Gee and Company.
- Chait, R. , Ryan, W. , and Taylor, B. (2005). Governance as Leadership: Reframing
the Work of Nonprofit Boards. Wiley: New York.
- Choudury, M. A. , & Hoque, M. Z. (2004). An Advanced Exposition of Islamic
Economics and Finance. New York: Edward Mellen Press.
- Cicon, J. E. , Ferris, S. P. , Kammel, A. J. , & Noronha, G. (2012). European Corporate
Governance: a Thematic Analysis of National Codes of Governance. European
Financial Management. 4(18). pp: 648-620. doi:DOI 1111 .10/j. 036-1468X. .2010
00542. X
- Clarke, T. & Branson, D. (2012). The SAGE Handbook of Corporate Governance. The
SAGE Handbook of Corporate Governance. SAGE Publications Ltd. London: SAGE
Publications Ltd.
- Colvin, G. (2011). Behind The Murdoch Scandal? Scandalous Governance. Fortune.
3(164). pp: 65-63.
- Cornforth, C. & Brown, W. (2014). Nonprofit Governance; Innovative Perspectives

1400  زمستان،36  شماره،فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم

61

) آستان قدس رضوی) (ساالری و همکاران:ارائه مدل حکمرانی در سازمانهای موقوفه (مطالعۀ موردی

and Approaches.Routledge: NY.
- Creswell, J. D. & Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative,
and Mixed Methods Approaches. Fifth Edn. California: SAGE Publications Ltd.
- Davidson, C. (2014). Board Governance, Community Literacy of Ontario. Retrieved
7 April 2019 from http://www. communityliteracyofontario. ca/wp/wp-content/
uploads/07/2014/Board-Governance-Manual-June2014-. pdf.
- Daud, D. (2018). Insight into the reasons for the lack of waqf reporting. Journal of
Emerging Economies and Islamic Research. 3(6). pp: 58-48.
- Donatiello, N. , Larcker, D. & Tayan, B. (2015). What Can For-Profit and Nonprofit
Boards Learn from Each Other About Improving Governance?. Stanford Closer Look
Series. April 2015, Retrieved 18 December 2016 from https://www.gsb.stanford.
edu/sites/default/files/publication-pdf/cgri-closer-look-49-profit-nonprofit-learn.
pdf?undefined .
- Epstein, M. J. , & McFarlan, F. W. (2011). Nonprofit vs. For-Profit Boards: Critical
Differences. Strategic Finance, 9(92). pp: 35-28.
- Farrar, J. H. (2008). Corporate governance: theories, principles and practice (3 ed. ).
Melbourne: OXFORD University Press.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A stakeholder approach. Boston:
Pitman.
- Glaser, B. G., & Holton, J. (2007). Remodeling grounded theory. Historical Social
Research/Historische Sozialforschung. Supplement 32(19). pp: 68-47.
- Hamid, A. , Haniff, M. , Othman, M. , & Salin, A. (2011). The Comparison of The
Characteristics of The Anglosaxon Governance Model and The Islamic Governance of
IFIS. Malaysian Accounting Review. 2( 10) pp: 12-1.
- Hasan, Z. (2009). Corporate Governance : Western and Islamic Perspectives.
International Review of Business Research Papers. 1(5). pp: 293-277.
- Hyndman, N., & McDonnell, P. (2009). Governance and charities: An exploration of
key themes and the development of a research agenda. Financial Accountability &
Management. 1(25) pp: 31-5.
- Hillman, A. , Withers, M. & Collins, B. (2009). Resource Dependence Theory: A
Review. Journal of Management. 6(35). pp: 1427–1404.
- Ihsan, H., & Ayedh, A. (2015). A proposed framework of Islamic governance for
awqaf. Journal of Islamic economics, banking and finance. 3170(113). pp: 17-1.
- Iqbal, Z, & Mirakhor, A. (2004). Stakeholders Model of Governance in Islamic
Economic System. Islamic Economic Studies. 2(11). pp: 64-43.
- Kan, M. M., & Parry, K. W. (2004). Identifying paradox: A grounded theory of

 فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی1400  زمستان،36  شماره،سال نهم

62
leadership in overcoming resistance to change. The Leadership Quarterly. 4(15). pp:
491-467.Laallam, A., Kassim, S., Engku Ali, E.R.A. and Saiti, B. (2020). Intellectual
capital in non-profit organisations: lessons learnt for waqf institutions. ISRA
International Journal of Islamic Finance. 1(12). pp: 48-27.
- Lashgari, M. (2004). Corporate Governance: Theory and Practice. Journal of
American Academy of Business, Cambridge. 2/1(5). pp: 51-46.
- Markarian, G., Parbonetti, A., & Previts, G. J. (2007). The Convergence of Disclosure
and Governance Practices in the World’s Largest Firms. Corporate Governance: An
International Review. 2(15). pp: 310-294. doi:1111 .10/j. 00561 .2007 .8683-1467. X
- Millward, R. (2013). Shareholder Democracies? Corporate Governance in Britain
and Ireland before 1850. American Historical Review. 254-253 .)1(118.
- Mintzberg, H. (2015). Rebalancing society : radical renewal beyond left, right, and
center. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers Inc.
- Morrison, L. (2016). Literature Review: Measuring and Assessing Organizztional
Performance for Non-Profits, Contextually Sensitive Atandards and Measures for the
Non-Profit Organization, in Governance and Performance in Public and Non-Profit
Organizations. Published Online: 18 Apr. 256-233 ,2016. http://doi. org/1108 .10/
S663020160000005010-2051
- OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD.
- Ogilive, M. H. (2012). Regulating an Oft-Forgotten Contributer to the Economy:
New Not-For-Profit Legislation in Canada. Journal of Business Law. pp:28-16.
doi:2012/1/01
- Romano, M. (2013). Common Agency Theory, Corporate Governance, and
Not-for-Profit Organizations, in Luca Gnan, Alessandro Hinna, Fabio Monteduro.
Conceptualizing and Researching Governance in Public and Non-Profit Organizations
(Studies in Public and Non-Profit Governance, Volume 1) Emerald Group Publishing
Limited, pp: 113 – 91.
- Ryan, C. , & Irvine, H. (2012). Not-For-Profit Ratios for Financial Resilience and
Internal Accountability: A Study of Australian International Aid Organisations.
Australian Accounting Review. 2(22). pp: 194-177. doi:DOI 1111 .10/j. .2561-1835
00163 .2012. X
- Schnurbein, G. & Stöckli, S. (2013). The Codification of Nonprofit Governance – A
Comparative Analysis of Swiss and German Nonprofit Governance Codes, in Luca
Gnan, Alessandro Hinna, Fabio Monteduro. Conceptualizing and Researching
Governance in Public and Non-Profit Organizations (Studies in Public and Non-Profit
Governance, Volume 1). Emerald Group Publishing Limited. pp: 202 – 179.

1400  زمستان،36  شماره،فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم

63

) آستان قدس رضوی) (ساالری و همکاران:ارائه مدل حکمرانی در سازمانهای موقوفه (مطالعۀ موردی

- Saunders, M. , Lewis, P. , Thornhill, A. (2009). Research methods for business
studies. London: Financial Times Prentice Hall.
- Tricker, B. (2009). corporate governance, principles, policies, and practices. New
York: Oxford University Press.
- Viader, A. , Espina, M. (2014). Are not-for-profits learning from for-profitorganizations? A look into governance. Corporate Governance. 14(1) pp: 14-1,
https://doi. org/1108 .10/CG0083-2012-11- Wolff, R. (2012). Yes, there is an alternative to capitalism: Mondragon shows
the way, The Guardian, 24 Jun. 2012, Retrieved 12 Jan. 2018 from https://www.
theguardian. com/commentisfree/2012/jun/24/alternative-capitalism-mondragon
- Wolff, R. (2020). There’s a crisis in U.S. capitalism, Retrieved 18 June 2020 from
https://www.rdwolff.com/theres_a_crisis_in_us_capitalism

 فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی1400  زمستان،36  شماره،سال نهم

کلباسی(اصفهانی) ،فهیمه ( .)1400شناخت و تبیین منابع زندگانی امام رضا
 .gفصلنامه علمی فرهنگ رضوی.106-65 .)4( 9 .
D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 2 7 2 6 8 4 . 1 6 1 7

مقاله پژوهشی

شناخت و تبیین منابع زندگانی امام رضا g

دریافت 1399/11/22 :پذیرش1400/2/20 :
فهیمهکلباسی(اصفهانی)

1

چکیده
امامشناســی یکــی از مهمتریــن موضوعــات شــیعیان و از مســائل حائــز اهمیــت جامعــۀ شــیعه بــه شــمار
میآیــد .امامــان شــیعه نقــش شــاخص و پــر رنــگ و بیبدیلــی در حــوادث و جریانهــای دینــی و سیاســی
جامعــه اســامی در طــول تاریــخ اســام داشــتهاند .شــناخت جایــگاه امامــان شــیعه در جوامــع مســلمان
در اعصــار مختلــف و ابعــاد فــردی ،اجتماعــی ،سیاســی و شــخصیت آن حضــرات در قــرون مختلــف بــه
گفتمانهــای اجتماعــی و سیاســی گوناگونــی منجــر شــده اســت .بــر ایــن اســاس شــناخت و تبییــن
منابعــی کــه بتوانــد راهگشــای کســب معرفتــی از زندگــی و ســیره و ســنت ائمــه  bگــردد از اهمیــت
بســیار زیــادی برخــوردار اســت و میتوانــد بــه عنــوان چراغــی فــروزان ،فــرا راه باورمنــدان ســیره و ســنت
ائمــۀ اطهــار bقــرارگیــرد .ایــن رهیافــت نخســت بــه نســبت دیــن و سیاســت میپــردازد و در گام بعــدی
نــوع حکومــت و ســاختار آن در جوامــع مســلمان بــه خصــوص شــیعیان را روشــن میکنــد .ایــن مقالــه بــا
اســتفاده از روش کتابخانـهای و بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی بــه دنبــال شــناخت و تبییــن منابــع زندگانــی
امــام رضــا  gاســت .نتیجــۀ ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه ســیره و زندگانــی امــام رضــا  gدر منابع
مختلــف شــامل :کتــب تاریخــی عمومــی ،کتــب حدیــث ،اشــعار عربــی و فارســی ،کتــب ادعیــه ،کتــب
جغرافیایــی ،ســفرنامهها و تحقیقــات جدیــد انعــکاس یافتــه اســت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gتاریخ ،منابع ،امامت ،شهادت.
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور استان تهرانDr.kalbasi@lavasan.tpnu.ac.ir :
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بیان مسئله
امامــان شــیعه در حــوادث و جریانهــای سیاســی و دینــی تاریخ اســام نقش محوری داشــتهاند
و ســیره و زندگانــی آنهــا برای مســلمانان و بهخصوص شــیعیان از اهمیت بســیار زیــادی برخوردار
ینگریســتهاند .امامــان
بــوده و متفکــران مســلمان اعــم از شــیعه و ســنی بهعنــوان الگــو بــه آنــان م 
شــیعه در شــرایط مختلــف سیاســی و اجتماعــی بــه گونههــای متفــاوت انجــام وظیفــه میکردنــد.
در مجمــوع در زندگــی امامــان شــیعه  ،bیــک حرکــت مســتمر و طوالنــی دیــده میشــود کــه در
نهایــت بــه حفــظ فرهنــگ تشــیع منجــر خواهــد شــد .در بینــش امــام رضــا  ،gامــام شایســته و
توانمنــد ،تنهــا عهــدهدار بیــان احــکام و تبییــن حــال و حــرام مــردم نیســت ،بلکــه امامــت دینــی
هــرگاه بــه حــق باشــد بــر جریــان سیاســی و اجتماعی جامعه اســامی نیــز نظــارت و رهبــری دارد.
از نــگاه اهــل بیــت  bدیــن در صورتــی کامــل بــه شــمار میآیــد کــه بــرای رهبــری اجتماعــی،
تدبیــری اندیشــیده باشــد و مــردم را در تعییــن رهبــری دینــی و سیاســی ،ســرخود و ســرگردان رها
نساخته باشــد(احمدی.)2 :1394 ،
در ایــن راســتا ســیره و زندگانــی امــام رضــا  gبــهعنــوان امــام هشــتم شــیعیان ،بــه علــت قــرار
گرفتــن در برهــۀ حســاس تاریخــی ،کســب عنــوان والیتعهــدی و چالــش قــدرت در خالفــت
عباســی ،وقــوع توســعه قیامهــای شــیعی و شــکلگیری جریانهــای فکــری از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .بــر همیــن اســاس ،شــناخت و تبییــن منابــع زندگانــی امــام رضــا gمیتوانــد
در کســب معرفــت ،فهــم حقایــق تاریخــی ،جریــان شناســی رویدادهــا و حــوادث قــرن دوم و ســوم
هجــری اســتفاده شــود .در زمینـ ۀ تاریــخ زندگــی امامــان و از جملــه امــام رضــا  gپژوهشهــای
مختلفــی صــورت گرفتــه و کتــب بیشــماری نوشــته شــده کــه از جملــه میتــوان بــه تاریــخ
طبــری ،عیــون اخبــار الرضــا ،اصــول کافــی و  ...اشــاره کــرد کــه در ایــن مقالــه تمامــی کتبهــای
قدیمــی و تحقیقــات جدیــد اســتفاده شــده اســت .منابــع مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gاز
نظــر شــکل و محتــوا و مطالــب منــدرج ،مختلــف و متنــوع هســتند و هــر یــک بــه شــکل خاصــی،
زندگانــی آن حضــرت را روایــت کردهانــد .بــا مراجعــه بــه منابــع فریقیــن در خصــوص زندگانــی امــام
هشــتم ،gمیــان منابــع اهــل ســنت و شــیعه کــم و بیــش تفاوتهایــی دیــده مــی شــود و میــزان
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اعتبــار و ایقــان بیــن ایــن منابــع بــه لحــاظ موضوعــات ،جــای بررســی و دقــت نظــر دارد و لــذا
تــاش شــده اســت تــا مهمتریــن منابــع شــناخت و تبییــن زندگــی اجتماعــی سیاســی امــام رضــا
 gرا بررســی و ابعــاد مختلــف زندگــی آن حضــرت را تبییــن کنــد .هــدف ایــن پژوهــش شــناخت،
تبییــن و دســتهبندی منابــع زندگانــی امــام رضــا  gاســت.
ایــن مقالــه در چنــد قســمت تنظیم شــده اســت :ابتــدا به بررســی ادبیــات موجــود در ایــن زمینه
پرداختهاســت ،در قســمت دوم نگارنــده مقالــه دســت بــه یــک تقســیمبندی ابتــکاری زده و آثــار و
منابــع موجــود مرتبــط بــا زندگــی و ســیره امــام رضــا  gرا در قالب هفــت دســته قــرار داده ،منابع
و کتــب موجــود در هــر دســته را بــه تفصیــل معرفــی و بحــث نمــوده و در قســمت پایانــی بــه بحث و
نتیجهگیــری موضــوع پرداختــه اســت.

پیشینۀ پژوهش
بــا توجــه بــه بررسـیهای انجــامشــده ،دربــارۀ ایــن مبحــث تاکنون هیــچ پژوهشــی با ایــن عنوان
ثبــت نشــده اســت؛ امــا ب ـ ه صــورت مجــزا دربــارۀ زیرمجموعههــای تحقیــق بهتنــاوب مقاالتــی
ن گردیــده کــه در ادامــۀ بحــث معرفــی میشــود؛ صفــری فروشــانی( )1396در مقالـ ۀ خــود
تدویـ 
بــا عنــوان «بررســی دو اثــر تاریــخ نــگاری شــیخ صــدوق» دو کتــاب «عیوناالخبــار الرضــا  »gو
«کمالالدیــن و تمــام النعمــة» را بررســی کــرده؛ البتــه بیشــتر ،شــخصیت شــیخ صــدوق ،انگیــزه،
منابــع ،راویــان و نقــاط قــوت و ضعــف کتــاب عیــون االخبــار الرضــا  gرا بررســی کــرده اســت.
ابوئیمهریــزی( )1393در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «تأملــی در احــوال علــی بــن عیســی اربلــی
و اخبــار امــام رضــا  gدر کشــف الغمــة» ،ابعــاد شــخصیتی و شــهرت تشــیع اربلــی را بررســی
کــرده و ســپس رویکــرد خــاص اربلــی بــه احــوال امــام رضــا  gو روابــط آن حضــرت بــا خلیفــه
وقــت یعنــی مأمــون عباســی را توضیــح داده اســت .پهلواننــژاد و رجـبزاده( )1389در مقالـهای
بــا عنــوان «تحلیــل متنشناســی زیارتنامــه امــام رضــا gبــر پایــۀ نظریــه کنــش گفتــار» ،ب ـه
صــورت تحلیلــی متــن زیارتنامــه امــام هشــتم gرا بحــث و بررســی کردهانــد .شــاکری ()1363
در مقالــۀ «منابــع و مآخــذ تاریــخ مشــهد و طــوس» منابــع و مآخــذی را کــه مطالبــی دربــارۀ
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ویژگیهــای جغرافیایــی ،طبیعــی و مردمشناســی شــهر مشــهد در آنهــا ذکرشــده ،بررســی کــرده
اســت .براتــی و نیــدی( )1396در مقالــهای بــا عنــوان «مقایســۀ قصیــدۀ تائیـ ه دعبــل خزاعــی بــا
قصیــدۀ مــدح امــام رضــا  gاز صائــب تبریــزی» محورهــا و ویژگیهــای اشــعار دعبــل خزاعــی و
صائــب تبریــزی دربــاره امــام رضــا  gرا مقایســه کردهانــد .پــوالد چنــگ نجفآبــادی( )1391در
مقالـ ۀ خــود «ســیمای امــام رضــا  gدر شــعر دعبــل خزاعــی و ســنایی» تفاوتهــای دیدگاههــا
در ســرودههای ســنایی غزنــوی و دعبــل خزاعــی را بررســی کردهاســت .هــادی( )1388در
مقالـ ۀ «ســیمای امــام رضــا  gدر شــعر پارســی از ســنایی تــا جامــی» ســرودههای هفــت شــاعر
فارس ـیزبان دربــارۀ امــام رضــا  gرا مــورد توجــه قــرار داده و در نهایــت فــاح( )1390در مقال ـۀ
خــود بــا عنوان«ســیمای امــام رضــا در اشــعار شــعرای شــیعی معاصــرش» بــهصــورت تحلیلــی
محتــوای اشــعار ابــو نــواس و دعبــل خزاعــی دربــارۀ امــام رضــا  gرا بررســی کــرده اســت.

چهارچوب نظری
اگــر چهارچــوب روشــی کوهــن در انقالبهــای علمــی را مبنــا قــرار دهیــم و اجمــاع علمــای
حوزههــای دانــش را بــر اصولــی مشــترک «پارادایــم» 1بنامیــم ،میتــوان ایــن مفهــوم را بــه حــوزۀ
معــارف دینــی نیــز تعمیــم داد(بشــیریه .)179 :1377 ،بــهعنــوان نمونــه بــا توجــه بــه اینکه بحث
ـرح «پارادایــم امامــت» بحــث را ادامــه
مــا دربــارۀ امــام رضــا gاســت ،میتوانیــم بــر اســاس طـ ِ

دهیــم .در پارادیــم امامــت محــور اصلــی ،شــخص «امــام» اســت و بــر اســاس نظــر برخــی علمــای
ّ
نصیرالدیــن طوســی ،عالمه حلی و ســایر علمــای بزرگوار ،امام کســی اســت
شــیعه ماننــد خواجــه
کــه طبــق قاعــده کالمی«لطــف» 2بــه نیابــت از پیامبــر اکــرم  nمنصــوب از جانب خداوند اســت.
ایــن موضــوع بــرای کســی کــه ویژگــی عصمــت داشــته باشــد ،ثابــت اســت و از ســوی علمــای
شــیعه ایــن مقــام بــرای حضــرت علــی  gو  11فرزنــد ایشــان ثابــت اســت کــه بایــد متکــی بــر
ـون کاربــرد آنهــا کــه اعضــای جامعــۀ علمــی خاصــی آنهــا را در
 .1پارادیــم مشــتمل اســت بــر مفروضــات کلــی نظــری و قوانیــن و فنـ ِ
بــر میگیرند(چالمــرز.)108 :1390 ،
 .2قاعــدۀ لطــف ،یکــی از قواعــد مهــم کالمــی اســت کــه متکلمــان عدلیــه ،بســیاری از مســائل کالمــی را بــر اســاس آن تبییــن کردهانــد.
از دیــدگاه متکلمــان امامیــه ،امامــت ،از مصادیــق ایــن قاعــده کالمی اســت.
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نــص خــاص پیامبــر nو امــام معصــوم قبلــی باشــد .بــر ایــن مبنــا ،پارادایــم امامــت حــاوی اصول
مشــترکی اســت کــه عبــارت اســت از :اصــل نصــب ،اصــل نــص ،اصــل عصمــت و اصــل علــم امام.
اگــر پارادایــم امامــت مبنــا قــرار گیــرد ،حکومــت غیرمعصــوم در زمــان حضــور معصــوم یــا حتــی در
زمــان غیبــت معصــوم بــه دلیــل صالحیــت ذاتــی نداشــتن دیگــران ،غصــب مقــام معصــوم قلمداد
میشــود و بــر همیــن اســاس در تعامــل بــا ایــن حکومــت غاصــب (حکومــت جــور) ،تعینــات
خاصــی شــکل میگیــرد کــه بررســی آن در قالــب گفتمــان ممکــن اســت .برخــی پژوهشهــا 9
گفتمــان را بــرای ّ
ائمــه bدر دورههــای مختلــف سیاســی اجتماعــی شناســایی کردهانــد:
« .1دورۀ حضــرت علــی gســکوت آگاهانــه و عدالتمحــوری .2 ،دورۀ حســنین gصلــح
و شــهادت .3 ،دورۀ امــام ســجاد gعرفــان خدامحــور .4 ،دورۀ باقریــن bفرهنگســازی
اســامی .5 ،دورۀ موســی بنجعفــر gمبــارزه منفــی بــا بزرگنمایــی مظلومیــت کامــل .6 ،دورۀ
امــام رضــا  gضــرورت انتقــال حکومــت بــه امامــان .7 ،دورۀ امــام جــواد gآغــاز جـ ّـدی عصــر
مبــارزۀ منفــی .8 ،دورۀ عســکریین gادامــه مبــارزۀ منفــی و آمادهســازی بــرای غیبــت .9 ،دورۀ
قائــم آل محمــد fعصــر غیبــت و انتظار»(بشــیر.)148 :1392 ،
بــا توجــه بــه عنصــر زمــان و مــكان و نیــز توجــه بــه گفتمانهــای رقیــب ،در دورههــای
مختلــف ّ
ائمــه  ،bگفتمانهــای گوناگونــی در حیــات سیاســی آنــان شــکل گرفتــه اســت؛ امــا

بایــد توجــه کــرد کــه تفاوتهــای گفتمانــی ّ
ائمــه  bدر دورههــای مختلــف بــه معنــی وجــود
اختالفــات ماهــوی در اصــول اعتقــادی آنــان نیســت چراکــه هــدف و مســیر همــۀ امامــان واحــد
اســت؛ امــا مقتضیــات خــاص زمانــی و مکانــی ســبب انتخــاب ابــزار و شــیوههای متفاوتــی شــده
اســت .بــر ایــن اســاس ،در ایــن قســمت از تحقیــق بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت موضــوع،
نگارنــده دســت بــه یــک دســتهبندی ابداعــی زده و کتــب موجــود در زمینــه شــناخت منابــع
زندگانــی و ســیره امــام رضــا  gرا در هفــت بخــش کتــب تاریخــی ،کتــب حدیــث ،متــون ادبــی
(اشــعار عربــی و فارســی کــه هــر کــدام خودشــان بــه دو دســته تقســیم میشــوند) ،کتــب ادعیه،
کتــب جغرافیایــی ،کتــب ســفرنامه و تحقیقــات جدیــد تقســیمبندی کــرده اســت کــه در ادامــه به
تفصیــل بــه شــرح و معرفــی و نقــد هــر کــدام از ایــن بخشهــای هفتگانــه پرداختــه میشــود.
در نهایــت هــم بــه منظــور درک کلیــت و انســجام مطالــب ایــن پژوهــش آنچــه در ادامــه بیــان
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میشــود در قالــب جــدول ( )1بــه صــورت گرافیکــی ترســیم میشــود.
 .1کتب تاریخ عمومی
وجــه مشــترک مطالــب مطرحشــده در کتابهــای تاریــخ عمومــی ،دربــارۀ امــام رضــا g
شــامل :هجــرت حضــرت رضــا  gاز مدینــه به مــرو ،طــرح والیتعهــدی امــام  gو واکنشهای
«الرســل و ُ
مربــوط بــه آن و شــهادت آن حضــرت اســت .کتــاب ُ
الملــوک» یــا تاریــخ طبــری ،تألیــف
محمــد بــن جریــر طبــری ( 224-310ه.ق) از مورخــان مشــهور تاریــخ اســام اســت .بنــای تاریــخ
طبــری بــر ســه اصــل «وثــوق ،امانــت ،اتقــان» (آیینهونــد )3511360:،اســتوار اســت؛ امــا کتــاب
وی خالــی از ایــراد نیســت و نویســندگان(زرینکوب26- 7 :1379 ،؛ ســجادی ،عالــم زاده-118 :
121؛ جعفریــان165-1591382:،؛ منتظــر القائــم )17-16 :1391،نقدهــای گوناگونــی را بــر
ایــن کتــاب نوشــتهاند .طبــری در جریــان بحــث دربــارۀ حــوادث و رویدادهــای مربــوط بــه خالفــت
مأمــون ،هفتمیــن خلیفــه عباســی(198-218ق) بــه موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا g
پرداختــه اســت .مؤلــف بــه جریــان هجــرت امــام  gاز مدینــه بــه مــرو و اهــداف مأمــون در ایــن
زمینــه هیــچ اشــارهای نکــرده و فقــط جریــان انتصــاب امــام  gبــه ســمت والیتعهــدی را مطــرح
ج .)5658 :13طبــری هیــچ اشــارهای بــه دالیــل احتمالــی مأمــون
کــرده اســت(طبری ،1375،
در مطــرح کــردن طــرح والیتعهــدی امــام رضــا  gنــدارد و مســائل مربــوط بــه هجــرت امام g
بــه خراســان ،ســکونت امــام  gدر مــرو ،گفتوگوهــای بیــن مأمــون و امــام  gو مناظرههــای
امــام  gرا مســکوت گذاشــته اســت .مؤلــف ســپس مینویســد:
«مأمــون از حقیقــت اخبــار بغــداد (شــورش خانــدان عباســی و بیعــت آنان بــا ابراهیم بــن مهدی)
و دیگــر نواحــی خبــر نداشــت و فضــل بــن ســهل حقایــق را از وی پنهــان میکــرد تــا اینکــه علــى
بــن موســى  gحقایــق را بــرای وی بازگــو کرد»(همــان:.)5671
طبــری ســپس در ذیــل حــوادث ســال  203قمــری بــه جریــان شــهادت امــام  gبــا عنــوان
«مــرگ طبیعــی رضــا» اشــارهکــرده اســت .وقتــی مأمــون و همراهانــش بــه طــوس رســیدند« ،على
بــن موســى انگــورى خــورد و ناگهــان درگذشــت و ایــن در آخــر صفــر بــود .مأمــون گفــت تــا او را بــه
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نــزد قبــر رشــید بــه خــاك كردند»(همــان: .)5675میتــوان دربــارۀ ایــن روایــت جــور دیگــر هــم
قضــاوت کــرد و تأکیــد بــر مــرگ حضــرت رضــا  gبــا خــوردن انگــور توســط نویســنده را اینطــور
تفســیر کــرد کــه طبــری بــه علــت مالحظــۀ قــدرت خانــدان عباســی ،خــود بــه ایــن ادعــا بــاور
نداشــته و بــا آوردن ایــن جملــه «علــى بــن موســى انگــورى خــورد و ناگهــان درگذشــت»(همان:
 ،)5675خواســته قضــاوت را بــه خواننــدگان واگــذار کنــد.
کتــاب «تاریــخ یعقوبــی» ،تألیــف احمــد بــن ابــی یعقــوب واضــح اصفهانــی ،تاریــخ عمومــی
س ـهجلدی اســت کــه در دو بخــش تاریــخ پیــش از اســام و تاریــخ اســام تــا ســال  259قمــری
تدویــنشــده اســت .کتــاب تاریــخ یعقوبــی« ،قدیمیتریــن تاریــخ عمومــی اســت کــه در تمــدن
اســامی نگاشــته شــده اســت»(جعفریان )121 :1380،و شــیوۀ مؤلــف «تاریخــی اســت و نــه
حدیثی»(بختیــاری )122-107 :1388 ،و بــه جهــت «بهکارگیــری شــیوههای ن ـ ه چنــدان رایــج
و امــا علمــی در قلمــرو تاریخنــگاری ،یعقوبــی را در ســطح تاریخنویســان عالیقــدری چــون
مســعودی و ابــن مســکویه قــرار داده» اســت(حضرتی .)118-83 :1380،یعقوبــی در جریــان
توضیــح حــوادث مربــوط بــه خالفــت مأمون عباســی ،مطالبــی را دربــارۀ امــام رضا  gبیــان کرده
اســت .مؤلــف ابتــدا جریــان هجــرت امــام  gبــه همــراه رجــاء بــن ابــى الضحــاك مأمــور مأمــون را
از مدینــه بــه مــرو ،توضیــح میدهــد و ســپس بــه موضــوع والیتعهــدی میپــردازد« .مأمــون در
روز دوشــنبه هفتــم مــاه رمضــان ســال  201بــه ولیعهــدى پــس از خــود بــا وى بیعــت نمــود و مــردم
را ســبزپوش كــرد و فرمــان آن را بــه اطــراف و نواحــى نوشــت و بــراى رضــا بیعــت گرفــت و بــه نــام
وى بــر منبرهــا خطبــه خواندنــد و دینــار و درهــم بــه نــام آن حضــرت زدند»(یعقوبــی  ،1371ج:2
 .)465یعقوبــی در ادامــه جریــان شــهادت امــام  gتوســط مأمــون بــا ســم را گــزارش کرده اســت.
«گفتهشــده كــه علــى بــن هشــام انــار مســمومى بــه او خورانیــد و مأمــون بــر وى ســخت بیتابــی
نشــان داد»(همــان: .)466مؤلــف ســپس ســوگواری ُمزورانــه مأمــون را گزارش(همــان) و در پایــان
احادیثــی را از حضــرت رضــا  gنقــل کــرده اســت(همان:.)469
 .۱-۱نکات مهم روایت یعقوبی درباره والیتعهدی و شهادت امام رضا g
در زمینــۀ روایــت یعقوبــی از والیتعهــدی و شــهادت امــام رضــا  gمیتــوان بــه نکاتــی چنــد
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توجــه داشــت:
گــزارش یعقوبــی دربــارۀ والیتعهــدی و شــهادت امــام رضــا  gمبســوطتر و کاملتــر از گــزارش
طبــری اســت و مؤلــف بــه جزئیــات بیشــتری در ایــن زمینــه اشــاره دارد؛ امــا در ایــن گــزارش کوتاه
هیــچ اشــا رهای بــه علــل احتمالــی مأمــون در طــرح والیتعهــدی امــام رضــا  ،gگفتوگوهــای
بیــن مأمــون و امــام  gو شــروط امــام  gدر ایــن زمینــه نشــده اســت .مؤلــف بهرغــم اینکــه بــه
تشــیع شــهرت دارد(روزنتــال ،1366 ،ج ،)156 :1امــا گــزارش وی جانبدارانــه نیســت .یعقوبــی
نتوانســته حــوادث و رویدادهــای مختلــف دربــارۀ والیتعهــدی و شــهادت امــام رضــا  gرا بــه
هــم ربــط دهــد و نتیجهگیــری کنــد .یکــی از گفتههــای مؤلــف ،در زمینــۀ اینکــه عامــل ســم دادن
بــه امــام  ،gعلــی بــن ٍهشــام بوده(یعقوبــی ،1371 ،ج )466 :2فاقــد اعتبــار اســت .علــی بــن

هشــام بــا مأمــون در مــرو همــکاری و مــراوده داشــته؛ امــا اینکــه وی عامــل ســم دادن بــه امــام
رضــا  gبــوده باشــد صحیــح نیســت؛ زیــرا اکثریــت منابــع عامــل ســم دادن بــه امــام  gرا خــود
مأمــون ذکــر کردهانــد.
ن الجوهــر بــه فارســی َ(مرغزارهــای زر و کانهــای گوهــر) تألیــف علــی
کتــاب ُمروجالذهــب و معــاد 
بــن حســین مســعودی از مورخــان و جغرافیدانــان قــرن چهــارم قمــری اســت .مســعودی بــا «عبــور
از روش نقلــی روایــی و بــا نگرش عقلی فلســفی به بررســی پدیدههــای تاریخی و اجتماعی در بســتر
جغرافیایــی آنهــا میپردازد»(پــرگاری و شــعبان زاده لمــر .)72-55 :1393 ،مســعودی در توضیــح
حــوادث مربــوط بــه ســال  200قمــری بــه جریــان هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه بــه ســمت مــرو
میپــردازد« .مأمــون ،رجــاء بــن ضحــاك و ســایر خــادم را فرســتاد تــا علــى بــن موسـیالرضا  gرا
محترمانــه نــزدش بیاورنــد ... ،مأمــون او را در منزلــى شایســته جــا داد و در جمع یاران خــود گفت :در
چ کــس را از علــى بــن موسـیالرضا  gبراى
بیــن اوالد عبــاس و فرزنــدان علــى  gنگریســتم و هیـ 
خالفــت شایســتهتر ندیــدم .بعــد بــهعنــوان ولیعهــد خــود بــا او بیعــت كــرد و بــه نامــش ســکه ضــرب
کــرد و دختــرش ام الفضــل را بــه ازدواج محمــد بــن علــی بــن موســی درآورد و دســتور داد تــا لبــاس
و پرچــم ســیاه را کنارگذاشــته و بــه جــاى آن لبــاس و پرچــم ســبز بپوشــند .علــى بــن موسـیالرضا
 gدر صفــر ســال  203قمــری در شــهر طــوس بــه علــت خــوردن انگــور و بــه قولــى انگــور زهرآلــود
درگذشــت و مأمــون بــر او نمــاز كرد(مســعودی ،1374 ،ج.)442 :2
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ن مطهربــن طاهرمقدســی متوفــای ســال 355
کتــاب «البــدء و التاریــخ» تألیــف ابونصربــ 
قمــری اســت .شــیوۀ تاریخنــگاری مقدســی« ،ترکیــب بــه هــم پیوســتهای از علــوم و اخبــار اســت
کــه نشــاندهندۀ جامعنگــری در کار اســت»(بختیاری .)122-109 :1385 ،مقدســی در جریــان
بحــث دربــاره خالفــت مأمــون ،در مجمــوع  9خبــر کوتــاه دربــارۀ والیتعهــدی امــام رضــا  gو
حــوادث مرتبــط بــا آن ارائــه داده اســت« .مأمــون كــس نــزد علــى بــن موســى بــن جعفــر فرســتاد تا
او را بــه خراســان آوردنــد و او را ولیعهــد خویــش گردانیــد و او را رضــا نــام داد و دختــرش ا م حبیبــه را
بــه همســرى او درآورد و جامــه خویــش و لبــاس و رایتهــا را ســبز كــرد و فرمــان داد تــا رنــگ ســیاه
را از تــن كنند»(همــان .)972:ادعــای مقدســی مبنــی بــر اینکــه مأمــون لقــب «رضــا» را بــه علــی
بــن موســی  gداد ،قابــل اســتناد نیســت .امــام جــواد  gدر ایــن زمینــه فرمــوده اســت« :بــه
خــدا دروغ مىگوینــد ،خــاف مىگوینــد ،بلكــه خداونــد او را «رضــا» نامیــد ،زیــرا او بــراى خداونــد
در آســمانش و بــراى رســولش و ّ
ائمــه بعــد از او علیهمالســام در زمینــش مرضــی بود»(ابــن
بابویــه ،1372،ج )25-24 : 1آنــان كــه «مدعىانــد لقــب «رضــا» از ســوى مأمــون تعیینشــده
اســت ،آن را بــه جریــان والیتعهــدی مربــوط ســاختهاند ،درحالىكــه در اســناد مربــوط بــه دوران
قبــل از والیتعهــدی همیــن لقــب دیــده مىشــود»(تقی زاده داوری .)351 :۱۳۸۵ ،از جملــه در
نامـهاى كــه از ســوى فضــل بــن ســهل بــراى حضــرت ارسالشــده و در آن از امــام  gدعوتشــده
تــا بــه طــوس عزیمــت كنــد ،لقــب «رضــا» آمــده اســت:
«بســمالله الرحمــن الرحیــم .لعلــى بــن موســیالرضا  ...مــن ّ
ولیــه الفضــل بــن ســهل
(»...عاملــى 1416 ،ق )466 :بــر اســاس روایتهــا و مدرکهــای یادشــده مىتــوان اطمینــان
یافــت كــه لقــب رضــا بــه ماجــراى والیتعهــدی بــاز نمیگردد(تقــی زاده داوری.)351 :۱۳۸۵ ،
مقدســی بــدون اشــاره بــه حــوادث مــرو و علــل رفتــن مأمــون بــه عــراق مینویســد« :مأمــون روى
بــه عــراق نهــاد .چــون بــه ســرخس رســید فضــل بــن ســهل را در گرمابــه ناگهانــى كشــتند و علــى
بــن موسـیالرضا در طــوس درگذشــت و نزدیــك گــور هــارون بــه خــاك ســپرده شــد .دربــارۀ ســبب
مــرگ او اختــاف كردهانــد .بعضــى گوینــد وى را زهــر دادهانــد و بعضــى گوینــد كــه او انگــورى
خــورد و جــان ســپرد»(همان .)972:مقدســی در ایــن گــزارش ،بــه علــل احتمالی ،نحوه کشــتن و
عوامــل قتــل فضــل بــن ســهل هیــچ اشــاره نــدارد و مأمــون را در ایــن زمینه مبــرا کــرده ،درحالیکه
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ً
مأمــون شــخصا دســتور ایــن اقــدام را صــادر کرد(طبــری ،1375،ج5672 :13؛ ابن اثیــر،1371 ،
ج.)290 :16
کتــاب «الکامــل فــی التاریــخ» تألیــف ابوالحســن علــی بــن ابــی الکــرم محمــد بن حمد شــیبانی
معــروف بــه ابــن اثیــر از مورخــان نیمــه دوم قــرن ششــم و ربــع نخســت قــرن هفتــم اســت .کتــاب
الکامــل دربردارنــدۀ حــوادث و رویدادهــا از آغــاز آفرینــش تــا ســال  ۶۲۸قمــری اســت .ابــن اثیــر در
تاریــخ خــود بــه «ذکــر روایــات مختلــف یــک واقعــه تاریخــی نمیپــردازد ،بلکــه بــه ذکــر کاملتریــن
روایاتــی کــه فکــر میکــرده درسـتتر بــوده بــه همــراه آنچــه از منابــع دیگــر یافتــه ،بســنده کــرده
اســت»(جعفریان .)202:1382 ،دربــارۀ آنچــه مربــوط بــه زندگانــی امــام هشــتم اســت ،ابــن اثیــر
بــدون هیــچ مقدم ـهای در جریــان وقایــع ســال  202قمــری بــه موضــوع والیتعهــدی حضــرت
رضــا  gاشــاره دارد و مینویس ـد« :در آن ســال علــى بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن
علــى بــن الحســین بــن علــى بــن ابیطالــب بــه والیتعهــدی مأمــون منصــوب شــد و او را (الرضــا
مــن آل محمــد) لقــب داد .بــه ســپاه خــود دســتور داد كــه لبــاس ســیاه (شــعار بنــى العبــاس) را
تــرك و لبــاس ســبز را بپوشــند و بــه تمــام اطــرافو اکنــاف نوشــت كــه چنیــن كنند»(ابــن اثیــر،
 ،1372ج  .)270 :16مؤلــف در ادامــه جریــان شــهادت حضــرت رضــا  gرا بــا عنــوان «وفــات
علــى بــن موسـیالرضا» در ذیــل وقایــع ســال  203قمــری بــه علــت خــوردن انگــور ذکــر میکنــد
و مینویســد« :او در طــوس در خــوردن انگــور افــراط كــرد و بــه مــرگ مفاجــاة دچــار شــد و مأمــون
جنــازهاش را در مقبــره رشــید بــه خــاك ســپرد»(همان .)294 :ابــن اثیــر حــوادث و رویدادهــای
تاریــخ اســام را تــا ســال  310قمــری بــه اتــکای کتــاب طبــری نوشــته و در بحــث والیتعهــدی
امــام رضــا  gنیــز بــه ایــن اصــل وفــادار اســت ،امــا خــود توضیحــات اضافــی را آورده اســت.
کتــاب «دیــوان مبتــدا و الخبــر فــی تاریــخ عــرب و بربــر من عاصرهــم مــن ذوی الســلطان األکبر»
تألیــف عبدالرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ( 808–732ق) ،تاریخــی عمومــی اســت .مؤلــف
در کنــار توصیــف و نقــل روایــات و مباحــث ،نظــرات ،دیدگاههــا و تحلیلهــای خــود را نیــز ارائــه
داده اســت .امــا بهرغــم ایــن مطلــب ،ابــن خلــدون بــه دلیــل تعصــب مذهبــی ،مطالــب خــاف
واقعــی را بــه امــام علــی  gو فرزندانــش نســبت داده اســت .بــرای نمونــه ابــن خلــدون ماجــرای
تحریــکات عبداللــه بــن َســبا در جریــان شــورش علیــه عثمــان و حمایــت وی از امــام علــی g
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را نقــل کــرده اســت کــه بــر اســاس تحقیقــات انجامشــده ایــن شــخص وجــود خارجــی نداشــته
است(عســکری .)121 :1381 ،ابــن خلــدون در جریــان بحــث دربــاره خالفــت مأمــون بــه
موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا  gو حــوادث و بازتابهــای آن و شــهادت ایشــان اشــاره دارد.
مؤلــف ابتــدا بــدون هیــچ اشــارهای بــه هجــرت اجبــاری حضــرت رضــا  gاز مدینــه بــه مــرو ،در
عبارتــی کوتــاه نوشــته اســت-« :مأمــون در خراســان بمانــد و علــى بــن موس ـیالرضا را ولیعهــد
خویــش ســاخت»(ابنخلدون ،1371،ج .)306 :1ابــن خلــدون بعــد از ایــن عبــارت کوتــاه
بازتــاب والیتعهــدی امــام  gدر جامعــه اســامی آن روز و اعتــراض خانــدان عباســی بــه ایــن امر
را شــرح داده اســت(همان) .ســپس بــه ذکــر ســابقۀ والیتعهــدی در اســام میپــردازد و همــه
مشــکالت پیشآمــده بــرای مســلمانان و مأمــون را بــه والیتعهــدی حضــرت رضــا  gنســبت
میدهــد« .مگــر داســتان مأمــون را نشــنیدهاى كــه چــون علــى بــن موســى بــن جعفــر صــادق
را بــه والیتعهــدی برگزیــد و او را بــه رضــا موســوم كــرد؛ چگونــه عباســیان ایــن عمــل او را انــكار
كردنــد و بــه نقــض بیعــت بــا وى پرداختنــد و بــا ابراهیــم بــن مهــدى عمــوی وی ،بیعــت كردنــد و
ن همــه هــرجو مــرج و اختــاف و راهزنیهــا روى داد و انقالبــات پدیــد آمــد و انقالبگــران و خــروج
آ
كننــدگان بســیارى آشــكار شــدند و چیــزى نمانــده بــود كــه حكومــت او واژگــون شــود تــا آنكــه
مأمــون بهســرعت از خراســان بــه بغــداد آمــد و امــر خالفــت آنــان را بــه قبــل آن بازگرداند»(ابــن
خلــدون ،1371 ،ج .)386 :2متأســفانه نویســنده بــه علــت مالحظــات مذهبــی کــه داشــته ،آن را
در نویســندگی خــود دخالــت داده اســت .ابــن خلــدون بــدون در نظر داشــتن واقعیــات و همچنین
نیــات واقعــی مأمــون و بــه علــت تعصــب مذهبــی و اغــراض شــخصی والیتعهــدی امــام  gرا
عامــل اصلــی همــه بحرانهــای شــکلگرفته کــه ریشــۀ تاریخــی داشــته و بــه عملکــرد خلفــای
عباســی بازمیگشــته ،معرفــی کــرده اســت.
 .2-1استنباط حاصل از بررسی کتب تاریخی درباره حضرت رضا g
«تاریــخ طبــری»؛ بیــان موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا  ،gاشــاره نکــردن بــه اهــداف مأمــون
و مســکوت گذاشــتن مســائل مربــوط بــه هجــرت امــام  gبــه خراســان ،ســکونت امــام  gدر
مــرو ،گفتوگوهــای بیــن مأمــون و امــام  gو مناظرههــای امــام  ،gجریــان شــهادت امــام
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 gبــا عنــوان «مــرگ طبیعــی رضــا» کــه یــا بــه دلیــل مالحظات قــدرت سیاســی یــا واگــذار کردن
قضــاوت بــه خواننــده باشــد ،بـ ه هــر روی عــدم بیان شــهادت حضــرت رضــا  gنقصــان بزرگی در
ایــن کتــاب محســوب میشــود.
«تاریــخ یعقوبــی»؛ بــه جریــان هجــرت امــام  ،gموضــوع والیتعهــدی ،جریــان شــهادت امــام
 gتوســط مأمــون بــا ســم اشــارهشــده و مبســوطتر بــه تاریــخ امــام رضــا  gپرداختــه امــا بــا این
وجــود بـ ه صــورت جامــع مباحــث را بررســی نکرده اســت.
ُ
ن الجوهــر»؛ جریــان هجــرت امــام رضــا  ،gوالیتعهــدی امــام ،جریــان
«مروجالذهــب و معــاد 
شــهادت اشارهشــده اســت ،مباحــث در ایــن کتــاب مســتدل بیانشــده اســت.
«البــدء و التاریــخ»؛ جریــان هجــرت امــام رضــا  ،gوالیتعهــدی امــام ،جریــان شــهادت ،یکــی
از نقدهایــی کــه بــه ایــن کتــاب وارد اســت اینکــه ادعــای مقدســی مبنــی بــر اینکــه مأمــون لقــب
«رضــا» را بــه علــی بــن موســی  gداد ،قابــل اســتناد نیســت.
«الکامــل فــی التاریــخ»؛ ایــن کتــاب برگرفتــه از کتــاب تاریــخ طبــری اســت .در واقــع نوعــی تکرار
اســت امــا اضافاتــی کــه توســط مولــف بــه کتــاب شــده اســت ،مــورد توجه اســت.
«دیــوان مبتــدا و الخبــر فــی تاریــخ عــرب و بربــر مــن عاصرهــم مــن ذوی الســلطان األکبــر»؛ ابن
خلــدون تمــام حــوادث پیشآمــده در ممالــک اســامی را بــه والیتعهــدی امــام رضــا  gنســبت
داده اســت ،بــر مبنــای گــزارش منابــع اصلــی دیگــر و هیــچ محاســبه عقلــی قابلقبــول نیســت و
متأســفانه نویســنده بــه علــت مالحظــات مذهبــی کــه داشــته ،آن را در نویســندگی خــود دخالــت
داده اســت.

 .2کتب حدیث
زندگینامــه ،احادیــث و ســیرۀ امــام رضــا  gب ـ ه عنــوان امــام هشــتم شــیعیان و نــوادۀ رســول
خــدا  nدر کتــب حدیثــی شــیعه و ســنی انعــکاس یافتــه اســت کــه بــه تفصیــل بــه ایــن مبحــث
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پرداختــه میشــود:
کتــاب «عیــون اخبــار الرضــا» تألیــف محمــد بــن علــی بــن حســین بــن بابویــه قمــی مشــهور
بــه شــیخ صــدوق( 381-306ق) اســت .شــیخ صــدوق بزرگتریــن محــدث مکتــب قــم در قــرن
چهــارم هجــری (طوســی1417 ،ق )237 :کــه از ســوی دانشــمندان مختلــف ســتوده شــده
اســت ،نجاشــی از وی بهعنــوان «شــیخنا و فقیهنا»(نجاشــی1407،ق )389 :و شــیخ طوســی
ً
ً
لألخبار»(طوســی ۱۴۱۳ ،ق )237 :یــاد
بــا عبارتهــای «جلیــل القــدر ،بصیــرا بالرجــال ،ناقــا ِ
میکننــد .بــه گفتــۀ شــیخ صــدوق در مقدمــۀ کتــاب ،زمانــی کــه صاحــب بــن عبــاد ،وزیــر وقــت
آلبویــه در مــدح و ســتایش امــام رضــا  gاشــعاری را میســراید و آن را بــه او هدیــه میدهــد،
وی نیــز کتــاب عیــون اخبــار الرضــا را بــهپــاس زحمــات صاحــب بــن عبــاد نگاشــته و بــه او اهــدا
میکنــد و مینویســد« :هدیــهای بهتــر از ایــن کتــاب کــه از معــارف بیکــران امــام رضــا g
تألیــف شــده نیافتــم تــا در پاســخ دو قصیــدۀ ابــن عبــاد بفرســتم»(ابن بابویــه ،1372 ،ج.)5 :1
عیــون االخبــار الرضــا ،مشــتمل بــر  69بــاب اســت كــه نظــم خاصــى نــدارد و میتــوان کلیــت
کتــاب را بــر اســاس محتــوا در ســه بخــش شــامل :اول :مباحثــات علمــی امــام g؛ جایــگاه
علمــی امــام  ،gمناظرههــای امــام  gبــا نماینــدگان اقلیتهــای مذهبــی ،مناظــره بــا
علمــای مســلمان در مــرو ،پاســخ بــه ســؤاالت مأمــون ،رســاله ذهبیــه امــام  gو رســاله فقــه
امــام  ،gدوم :دینــی و مذهبــی؛ نظــرات امــام دربــاره توحیــد ،نصــوص امامــت ،تبیین شــرایط
و جایــگاه امامــت ،عتــرت ،زندگانــی پیامبــر  ،gبرخــورد امــام  gبــا جریــان واقفیــه ،برخــورد
امــام  gبــا جریــان غــات و مفوضــه و ســوم :حیــات فکــری و سیاســی امــام  :gوالدت،
کنیــه ،القــاب ،جایــگاه مــادر حضــرت ،علــت ملقــب شــدن حضــرت بــه رضــا ،مناقــب اخالقــی،
هجــرت بــه مــرو ،رویدادهــای مســیر هجــرت ،والیتعهــدی ،مواجهــه حضــرت بــا مأمــون و
فضــل بــن ســهل ،جریــان شــهادت امــام  ،gغســل و کفنودفــن حضــرت ،حضــور امــام جــواد
 gدر طــوس ،زیارتنامــه حضــرت ،مرثیههــای ســروده شــده بــرای امــام  ،gکرامــات مقبــره
امــام  gو زیارتنامــه امــام  gاســت.
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 .1-2ویژگیهای کتاب عبون اخبار الرضا
ایــن کتــاب اولیــن مجموعــۀ متشــکل دربــارۀ زندگینامــه یکــی از ائمــه أطهــار  bاســت کــه
توســط یکــی از علمــای شــیعی تصنیــف شــده و بــه همیــن خاطــر کاری بدیــع و مانــدگار اســت.
مؤلــف بــهخوبــی توانســته معجــزات و کرامــات امــام  gرا بــا مســائل دیگــر در هــم آمیــزد« .از
مهمتریــن نکتههــای محتوایــی ایــن کتــاب ،ترکیــب دو دیــدگاه تاریخــی و فــرا تاریخــی در مــورد
ائمــه اســت»(صفری فروشــانی.)207-166 :1386 ،
شــیخ صــدوق از علمــای بــزرگ تشــیع اســت و همانطــور کــه در مقدمــه کتــاب بیــان کــرده،
کتــاب را در مــدح و ســتایش امــام رضــا  gنوشــته اســت ،بهرغــم ایــن مــوارد ،نگارنــده روایــات را
بــهصــورت کامــل ذکــر کــرده کــه در بعضــی مــوارد در تضــاد بــا اعتقــادات وی اســت.
تمامی روایات به نقل از افراد به قول مؤلف «مطلع ،موثق ،و خوشنام» ذکر شده است.
گســتردگی و تنــوع روایــات حاکــی اســت کــه نویســنده وقــت زیــادی را بــرای نــگارش کتــاب
گذاشــته ،از افــراد زیــادی پرسوجــو کــرده و منابــع زیــادی را مطالعــه کــرده اســت .نویســنده بــا
وجــود ایــن کــه از علمــای شــیعه اســت و بــا علمــای اهــل ســنت در ری هــم مناظراتــی داشــته ،اما
از روایــان اهــل ســنت نیــز اســتفاده کــرده اســت.
در کتاب بهتناسب از اشعار شاعران در مدح و ثنای امام رضا  gاستفادهشده است.
کتــاب فاقــد نظــم ،عنوانبنــدی و فصلبنــدی مناســب اســت کــه مهمتریــن ایــراد وارد شــده بــر
کتــاب اســت .در مــوارد مختلفــی ترتیــب زمانــی حــوادث رعایت نشــده اســت.
مؤلف هیچ تحلیلی درباره علل و نتایج حوادث و رویدادها ارائه نمیدهد.
مؤلف گاه مسائل را طول داده که باعث خستگی خواننده میشود.
کتــاب «االرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد» تألیــف ابوعبداللــه محمــد بــن محمــد بــن
نعمــان معــروف بــه شــیخ مفیــد ( 413-338ق) از علمــای معــروف شــیعه اســت کــه در دو جلــد
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تدوینشــده کــه جلــد اول بــه زندگینامــه ،احادیــث و مناقــب حضــرت علــی  gاختصــاص دارد و
در جلــد دوم زندگینامــۀ یــازده امــام بعــدی بـ ه صــورت فشــرده گنجانــدهشــده اســت .شــیخ مفید
در جلــد دوم کتــاب و در ســه بــاب بــه حیــات فکــری و سیاســی امــام رضــا  gپرداختــه اســت کــه
بعــد از توصیــف شــخصیت امــام ( gمفیــد ،1380،ج  )590 :2جریــان تولــد حضــرت را شــرح
داده و بعــد مــادر گرامــی آن حضــرت را معرفــی کــرده اســت(همان .)591:نویســنده در ادامــه
نصــوص امامــت آن حضــرت را از قــول داود رقــى ،اســحاق بــن عمــار ،حســین بــن نعیــم صحــاف،
حســین مختــار ،زیــاد عبــدى ،مخزومــى ،داود ســلیمان ،نصــر بــن قابــوس ،داود بــن زربــى ،یزیــد
بــن ســلیط و ابــن ســنان از اصحــاب امــام کاظــم ( gهمــان) شــرح داده اســت .نگارنــده ســپس
بــه مناقــب اخالقــی و جایــگاه علمــی امــام رضــا  gاشــاره دارد و در ادامــه جریــان والیتعهدی و
هجــرت حضــرت را توضیــح داده اســت .مؤلــف در ادامــه جریــان والیتعهــدی و پذیــرش اجبــاری
آن توســط امــام ( gهمــان ،)605 :نمــاز عیــد ،برگشــت مأمــون بــه بغــداد ،کشــته شــدن فضــل
بــن ســهل در حمــام و شــهادت حضــرت رضــا ( gهمــان )608 :را تشــریح کــرده اســت .مطالــب
شــیخ مفیــد دربــارۀ زندگینامــه امــام هشــتم بــهصــورت اختصــار ،ســاده و روان بیانشــده و در
تمامــی روایــات ،اســامی راویــان ذکــر گردیــده و در کنــار آوردن روایــات ،توضیحــات مناســبی نیــز
ارائــه کــرده کــه بهرغــم اختصــار ،بــهصــورت متنــوع و در قالــب تاریخــی کالمــی بیان شــده اســت.
كتــاب «الكافــی» تألیــف محمــد بــن یعقــوب کلینــی ( 255-329ق) اســت کــه شــیخ صــدوق از
وی بـ ه عنــوان شــیخ فقیــه (ابــن بابویــه 1390 ،ق ،ج  )126 :4یادکــرده اســت .کتــاب الكافــی از
مهمتریــن و معتبرتریــن منابــع حدیثــى شــیعه و جــزو كتــب اربعـ ه اســت .ایــن كتــاب مشــتمل بــر
ســه قســمت اصــول و فــروع و روضــه اســت .اصــول كافــى بــه روایــات اعتقــادى ،فــروع آن بــه اخبار
فقهــى و روضــه كافــى بــه تاریــخ مىپــردازد .بخــش اصــول ،خــود دربردارنــده چنــد كتــاب اســت
كــه یكــى از آنهــا كتــاب الحجة اســت .كتــاب الحجــة ابــواب متعــددى دربارۀ مقــام و منزلــت ائمه
أطهــار  bدارد و  12بــاب آن بــا عنــوان «االشــارة و النــص علــى  »...بــه نصــوص امامــت یكایــك
ائمــه اختصاصیافتــه اســت .مطالــب کلینــی دربــارۀ امــام رضــا  gمشــتمل بــر والدت(کلینــی،
 ،1375ج )422-420 :3معجــزات و کرامــات امــام ( ،gهمــان )429-422 :هجــرت امــام g
بــه خراســان(همان )429 :والیتعهــدی ،نمــاز عیــد ،بازگشــت مأمــون بهطــرف بغــداد و شــهادت
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امــام ( gهمــان )430:اســت.
طبرســى ( ۵۴۸ -۴۶۸ق) دربارۀ
کتــاب «إعــام الــورى بأعــام الهــدى» تألیف فضــل بــن حســن ِ

زندگینامــه چهــارده معصــوم اســت .کتــاب چهــار ركــن دارد کــه رکــن اول به شــرح زندگانى رســول
ح حال
خــدا  nو حضــرت زهــرا  ،hركــن دوم بــه زندگینامــه امــام علــی  ،gركــن ســوم بــه شــر 
امــام حســن  gتــا امــام یازدهــم و ركــن چهــارم بــه امــام عصــر  fاختصــاص دارد .طبرســی
حیــات امــام رضــا  gرا بــا عنــوان «احــواالت حضــرت رضــا ( »gطبرســی 1417 ،ق-423 :
 )459در هفــت عنــوان شــامل :تولــد حضــرت رضــا  ،gنصــوص امامت حضــرت ،معجــزات امام
 ،gمناقــب اخالقــی ،والیتعهــدی ،شــهادت و فرزنــدان امــام  gآورده اســت .طبرســی علــل
شــهادت امــام  gتوســط مأمــون را بنــا بــه دالیــل ذیــل میدانــد:
علــت اینكــه مأمــون حضــرت رضــا  gرا شــهید كــرد ،ایــن بــود كــه «امــام  gهمــواره جلــوی
خرابكاریهــاى وى را میگرفــت و موجبــات خشــم و غضــب وى را فراهــم میکــرد ،مأمــون
ناراحــت میشــد ولیکــن خشــم خــود را اظهــار نمیكرد»(همــان .)452 :امــام  gهمــواره
مأمــون را نصیحــت میکــرد و از عواقــب اعمالــش میترســانید« .او ســخنان امــام  gرا در ظاهــر
قبــول میکــرد ،امــا در نهــان ناراحــت میشــد.
حضــرت رضــا  gب ـ ه صــورت متنــاوب اقدامــات و توطئههــای فضــل بــن ســهل و بــرادرش را
بــرای مأمــون مطــرح میکــرد و او را از گــوش دادن بــه ســخنان ایشــان بــر حــذر میداشــت« .آنــان
وقتــی از ایــن قضیــه مطلــع شــدند ،از آن جنــاب بدگویــى كردنــد و رأى و نظــر مأمــون را دربــارۀ آن
حضــرت تغییــر دادند»(همــان.)452 :
مؤلــف در ادامــه جریــان شــهادت امــام  gتوســط مأمــون را بــا اســتفاده از ســم شــرح
دادهاســت« .حضــرت رضــا  gاز انگــور خوشــش مىآمــد ،مقــدارى انگــور بــراى آن جنــاب
فراهــم كردنــد و در تــه دانههــاى آن ســوزن فروکــرده و ایــن ســوزنها چنــد روز در آن دانــه مانــد،
پــساز آن ســوزنها را بیــرون كردنــد و انگورهــا را خدمــت آن جنــاب آوردنــد .حضــرت چنــد دانــه
از آن انگورهــا را میــل فرمودنــد و در اثــر خــوردن همیــن انگــور از دنیــا رفتند»(همــان.)453:
طبرســی در ایــن بخــش بــه هیــچ منبعــی اســتناد نکــرده و فقــط نــام راویــان را ذکــر کــرده اســت.
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همچنیــن در بعضــی جاهــا عنــوان مطالــب بــا محتــوا مغایــرت دارد .بــرای نمونــه مؤلــف در
صفحــه  452از عنــوان «وفــات حضــرت رضــا  »gاســتفاده کــرده ،امــا بهصــورت مســتدل
شــهادت امــام  gرا شــرح داده اســت.
کتــاب «تذكــرة الخــواص مــن األمــة فــى ذكــر خصائــص األئمــة» تألیــف ســبط ابــن جــوزى
( 582-654ق) حنبلــی مذهــب در شــرححال ائمــه أطهــار دوازدهگانــه اســت .مؤلــف حجــم
بیشــتر كتــاب را بــه شــرح زندگانــى و فضایــل امــام علــی  gو حســنین  gاختصــاص داده و
زندگانــى ائمــه دیگــر را بــهاختصــار بیــان کــرده اســت .ســبط بــن جــوزی در بــاب دوازدهــم کتــاب
بــهصــورت اختصــار بــه زندگینامــه امــام رضــا  gپرداختــه و مباحثــی شــامل :والدت ،القــاب،
کنیــه ،هجــرت امــام  gبــه مــرو ،پذیــرش مشــروط والیتعهــدی ،متــن عهدنامــه والیتعهــدی
امــام  ،gاعتــراض خانــدان عباســی ،بازگشــت مأمــون بــه عــراق ،مــرگ فضــل بــن ســهل در
ســرخس ،شــهادت امــام  gدر طــوس و اشــعاری در مــدح حضــرت رضــا  gآورده اســت.
نوشــتههای ابــن جــوزی بــه ایــن جهــت کــه وی از علمــای اهــل ســنت بــوده دربــارۀ ائمــه حائــز
اهمیــت اســت .مؤلــف دربــارۀ شــخصیت امــام رضــا  gنوشــته اســت« :علــى بــن موســى g
از پــدر ،عموهــا و دیگــران حدیــث شــنیده و ثقــه بــود ،در مســجد رســول خــدا  nفتــوا مــىداد
درحالیکــه بیســت ســال و انــدى داشــت و او از طبقــه هشــتم تابعــان مدینــه بود»(طبرســی،
1417ق .)463:مؤلــف ،مأمــون را از اتهــام بــه شــهادت رســاندن امــام  gتبرئــه کــرده اســت.
«گروهــى معتقدنــد كــه مأمــون او را زهــر داد ،ایــن نظــر درســت نیســت زیــرا وقتیکــه علــى بــن
موســى  gاز دنیــا رفــت مأمــون بــه خاطــر او اندوهگیــن بــود و اظهار غــم و انــدوه مىكــرد و روزى
چنــد هیــچ غذایــى نمىخــورد و هیــچ مایعــى نمىآشــامید و تــرك لذایــذ كرد»(همــان.)468:
ابــن جــوزی نتوانســته ادلـهای محکــم دربــارۀ تبرئــه مأمــون در قضیــه شــهادت امــام رضــا  gارائه
دهــد ،بــرای اینکــه نمیتــوان بــه ســوگواری مأمــون اســتناد کرد(دینــوری1410،ق.)442 :
كتــاب «راحــة األرواح و مونــس األشــباح» در شــرح زندگانــى ،فضایــل و معجــزات ائمــه أطهــار،
تألیــف حســن بــن حســین ســبزوارى اســت .ایــن اثــر بــه زبــان فارســى نوشــت ه شــده و نثــرى روان
دارد .بــا آنکــه در عنــوان كتــاب ســخن از ائمــه أطهــار آمــده ،لیكــن مؤلــف در مقدمــه خــود نــام
كتابــش را «راحــة االرواح و مونــس االشــباح» نهــاده اســت ،بــدان معنــا كــه «جانهــاى مؤمــن بــا
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خوانــدن آن آســایش مىپذیــرد ».بــرای همیــن ،كتــاب اختصــاص بــه زندگــى ائمــه نــدارد و بــه
شــرح زندگانــی چهــارده معصــوم پرداختــه اســت .بــاب یازدهــم کتــاب بــا عنــوان «در ذكــر امــام
هشــتم علــى بــن موسـیالرضا  »gمشــتمل بــر چهــار فصــل شــامل :والدت ،فضایــل ،معجــزات
و مـ ّـدت عمــر و ســبب وفــات (شــهادت) امــام  gاســت .شــیعی ســبزواری مطالــب ایــن بخــش
را بــه اســتناد کتبــی ماننــد عیــون اخبــار الرضــا ،اعــام الــوری ،مناقــب آل ابیطالــب ،االرشــاد و
روضةالواعظیــن و ب ـ ه صــورت ترکیبــی و اختصــار آورده و ب ـ ه خوبــی عنوانبنــدی کــرده؛ امــا بــه
منابــع اشــارهای نكــرده و سلســله كامــل راویــان را حــذف كــرده و فقــط راوى اصلــى و در مــواردى
هــم چنــد نفــر را نــامبــرده و در غالــب مــوارد بــه عبــارت «روایــت اســت» اكتفا کــرده اســت .نگارنده
در متــن واژههایــی بــهکار بــرده کــه فاقــد معناســت ،بــرای نمونــه از واژۀ پادشــاه بــهجــای خلیفــه
بــرای هــارون و امین(شــیعی ســبزواری )233 :1378 ،اســتفاده کــرده کــه صحیــح نیســت.
كتــاب «بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار علیهــم الســام» تألیــف محمدباقــر
مجلســى( 1110-1037ق) اســت .کتــاب بحــار األنــوار ،دایرةالمعــارف بزرگــی در زمینــه حدیث،
تفســیر قــرآن ،فقــه و كالم اســت .مجلســی  114روایــت از کتابهــای اصــول کافی ،کشــف الغمة،
اعــام الــوری ،عیــون اخبــار الرضــا ،اإلرشــاد ،کشــف الغمــة ،روضــة الواعظیــن و أمالــی شــیخ
طوســی در  23بخــش دربــارۀ امــام رضــا (gمجلســی ،1363،ج )253-191 :78در محورهایی
شــامل :والدت ،ألقــاب ،جایــگاه مــادر حضــرت ،نصــوص امامــت ،معجــزات ،مناقــب اخالقــی،
هجــرت بــه خراســان ،حضــور در نیشــابور و حدیــث سلســلة الذهــب ،والیتعهــدی ،مناظرههــای
امــام  ،gعلــل و کیفیــت شــهادت امــام  ،gاصحــاب امــام  gو اشــعاری در مــدح و ثنــای امام
 gگفتــهشــده اســت.
کتــاب «أنیــس المؤمنیــن» تألیــف محمــد بــن اســحاق حمــوى در موضــوع زندگانــى دوازده امــام
تدوینشــده اســت .مؤلــف پــس از مقدمـهاى طوالنــى در زندگــى پیامبــر  nو حــوادث دوران آن
حضــرت ،در  12بــاب بــه زندگانــى ائمــه میپــردازد و در بــاب هشــتم بــا عنــوان «در ذكــر آن ســرو
چمــن اصطفــا و عندلیــب گلســتان مــا اوحــى میــوه بــاغ هــل اتــى حضــرت ابى الحســن علـ ّ
ـى بن
ّ
الرضــا علیــه ّ
موســى ّ
التحیــة و الثناء»(حمــوی )203 :1363 ،زندگانــی امــام رضــا  gرا شــرح
داده اســت .حمــوی در ایــن کتــاب ابتــدا توضیحــی دربــارۀ والدت ،کنیــه ،ألقــاب و فرزنــدان امــام
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 gارائــه داده(همــان )204 :و بعــد معجــزات و فضایــل آن حضــرت را برشــمرده(همان )205 :و
ســپس بــا عنــوان «ذكــر واقعــات زمــان آن قبلــه اربــاب حاجــات» بــه زندگینامــه سیاســی امام g
اشــار ه کــرده اســت(حموی.)206-202 :1363 ،
كتــاب «روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظیــن» تألیــف فتــال نیشــابورى ( 508ق) دربــارۀ تاریــخ
و مناقــب معصومیــن  bاســت .ایــن كتــاب در  96مجلــس تنظیــمشــده و در مجلــس بیســت و
پنجــم بــا عنــوان «در امامــت و مناقــب امــام ابوالحســن علــی بــن موس ـیالرضا  »gبــه حیــات
امــام رضــا  gپرداختــه اســت .مؤلــف بــه زندگانــی امــام  gتــا زمــان والیتعهــدی اشــارهای
نکــرده و ابتــدا نصــوص امامــت حضــرت را شــرح داده(فتــال نیشــابوری )365 :1366 ،و در ادامــه
بــه موضــوع والیتعهــدی و براهیــن امــام  gدر زمینــۀ پذیــرش آن پرداخته اســت(همان.)369 :
نیشــابوری در ادامــۀ جریــان هجــرت اجبــاری امــام  gاز مدینــه بــه مــرو ،والیتعهدی(همــان:
 )371آمــدن دعبــل خزاعــی بــه مرو(همــان )372 :و نمــاز عیــد امــام ( gهمــان )373 :را شــرح
داده و بــدون اینکــه بــه علــل بازگشــت مأمــون بــه بغــداد اشــاره کنــد ،قتــل فضــل بــن ســهل در
ســرخس (همــان )375 :و جریــان شــهادت امــام  gرا بنــا بــه روایــت اباصلــت هروی(همــان:
 )377و ضــرورت زیــارت بــارگاه امــام ( gهمــان )385 :را گــزارش کــرده اســت.
کتــاب كشــف الغمــة فــی معرفــة االئمــة  bتألیــف علــى بــن عیســى إربلــى ( 620-692ق) در
ح حــال و فضایــل چهــارده معصــوم نوشــتهشــده اســت .مؤلــف بــه ترتیــب از احــوال پیامبــر n
شــر 
تــا آخریــن امــام شــیعه ســخن گفتــه و در ضمن اشــارهاى هــم بــه حضــرت خدیجــه  hدارد .در جلد
ســوم کتــاب اربلــی بــا عنــوان «ذکــر امــام هشــتم ابــی الحســن علــی الرضــا ابــن موســی بــن جعفر»
بــه حیــات امــام رضــا  gدر قالــب والدت ،کنیــه ،ألقــاب ،جایــگاه مــادر حضــرت ،مناقــب و صفــات
(اربلــی )74-70 :1382 ،را توضیــح داده و در ادامــه شــعر دعبــل خزاعــی در مــدح حضــرت را آورده
(همــان )86-74 :و ســپس نصــوص امامــت امــام ( gهمــان )97-87 :را شــرح داده اســت .مؤلف
ســپس مطالبــی را دربــاره مــدت عمــر حضــرت و روایــات مربــوط بــه آن بیــان کــرده (همــان )98 :و
در ادامــه جریــان هجــرت امــام  gبــه خراســان ،والیتعهــدی ،بیعــت مــردم بــا امــام  ،gنمــاز
عیــد (همــان )109-98 :را توضیــح داده اســت .مؤلــف در ادامــه دربــارۀ علــل تصمیــم مأمــون در
بــه شــهادت رســاندن امــام  gنوشــته اســت« :امــام  gمأمــون را بســیار موعظــه میکــرد و از
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خــدا میترســانید ،مأمــون بهظاهــر قبــول میکــرد ،امــا در باطــن خشــمگین بود»(همــان)109 :
همچنیــن «امــام  gدســایس فضــل بــن ســهل و بـرادرش را بـرای مأمــون گفــت و اینــان علیــه او
توطئــه کردنــد و بــر قتــل او اتفاق»(همــان )110 :مؤلــف ســپس جریان شــهادت امام  gبهوســیلۀ
ســم از طــرف مأمــون و دفــن حضــرت در شــهر طــوس را شــرح داده اســت(همان .)111 :ترجمــۀ
یهــای شــایان توجهــی اســت ،از جملــه اینكــه بــاب امــام
اربلــی از احــوال امــام هشــتم واجــد ویژگ 
رضــا  gیكــی از مطولتریــن فصــول آن كتــاب اســت و اخبــار اربلــی از امــام رضا  gمنحصـــر بـــه
بـــاب آن امــام نیســت ،بلكــه بــهتنــاوب روایاتــی را از آن حضــرت در دیگر ابــواب كتاب در احوال ســایر
ائمــه ذكــر كــرده اســت(ابوئی مهریــزی.)28-24 :1393 ،
.۲-۲کتب حدیثی مورد بررسی و تبیین
«عیــون اخبــار الرضــا» ایــن کتــاب اولیــن مجموعــه متشــکل دربــارۀ زندگینامــه یکــی از ائمــه
أطهــار  bاســت کــه توســط یکــی از علمــای شــیعی تصنیف شــده و به همیــن خاطــر کاری بدیع
و مانــدگار اســت .البتــه درخــور ذکــر اســت کــه کتــاب فاقــد نظــم ،عنوانبنــدی و فصلبنــدی
مناســب اســت کــه مهمتریــن ایــراد وارد شــده بــر کتــاب اســت .در مــوارد مختلفــی ترتیــب زمانــی
حــوادث رعایــت نشــده اســت.
«اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد» مطالــب ایــن کتــاب ب ه صــورت اختصــار ،ســاده و
روان بیانشــده و در تمامــی روایــات ،اســامی راویــان ذکــر شــده اســت .البتــه مؤلــف در کنــار آوردن
روایــات ،توضیحــات مناســبی نیــز ارائــه کــرده کــه بهرغــم اختصــار ،بـ ه صــورت متنــوع و در قالــب
تاریخــی کالمــی بیان شــدهاســت.
«الكافــی» کتــاب الكافــی از مهمتریــن و معتبرتریــن منابــع حدیثــى شــیعه و جــزو كتــب اربعـ ه و
مطالــب دربــارۀ حضــرت رضــا  gکامــل و جامــع اســت.
«إعــام الــورى بأعــام الهــدى»؛ طبرســی در کتــاب بــه هیــچ منبعــی اســتناد نکــرده و فقــط نــام
راویــان را ذکــر کــرده اســت .همچنیــن در بعضــی جاهــا عنــوان مطالــب بــا محتــوا مغایــرت دارد.
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«تذكــرة الخــواص مــن األمــة فــى ذكــر خصائــص األئمــة» ابــن جــوزی در ایــن کتــاب نتوانســته
ادلـهای محکــم دربــارۀ تبرئــۀ مأمــون در قضیــه شــهادت امــام رضــا  gارائــه دهــد.
«راحــة األرواح و مونــس األشــباح»؛ بــهصــورت ترکیبــی و اختصــار آورده و بـ ه خوبــی عنوانبنــدی
کــرده اســت ،امــا بــه منابــع اشــارهای نكــرده و سلســله كامــل راویــان را حــذف كــرده و فقــط راوى
اصلــى ذکــر شــده اســت.
«بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  »bکامل است.
«أنیس المؤمنین» به زندگینامه سیاسی امام  gاشارهکرده است.
بنابرایــن در بیــن کتــب حدیثــی ذکــر شــده بــه دو دســته کتــب تســنن و تشــیع میتــوان اشــاره
کــرد .کتــب حدیثــی کــه توســط مؤلفان شــیعهمذهــب تألیــف شــده از جامعیــت کاملتــری دربارۀ
حضــرت رضــا  gنســبت بــه دیگر کتــب برخــوردار اســت.
 .3کتب ادبی ،اشعار فارسی و عربی
زندگانــی امــام رضــا  gاز قــرن دوم و ســوم قمــری تاکنــون مــورد توجــه شــاعران عربزبــان و
فارسـیزبان بــوده و بــا عشــق و ارادت ،اشــعاری را در نعــت و ســتایش امــام هشــتم  gســرودهاند.
در ایــن قســمت نگارنــده بــه منظــور ارائــه منســجمتر مطالــب اشــعار را در دو دســته اشــعار عربــی
و اشــعار فارســی تقســیم کــرده اســت کــه در قســمت ذیــل بــه شــرح جداگانــه هــر کــدام از ایــن
قســمتها پرداختــه میشــود؛
 .1-3اشعار عربی
حســن بــن هانــی معــروف بــه ابونــواس (133-193ق) از بارزتریــن شــعرای عصـــر عـبـاســـی
(فـاخـــوری1422 ،ق )692 :اســت و دیــوان شــعری دارد كــه آقابــزرگ تهرانــی آن را از «تصانیــف
شیعـــه ذكــر میكند»(آقابــزرگ تهرانــی .)140 :1408 ،ابونواس در جواب كســی كه وی خواســته
بــود ،شــعری دربــارۀ امــام رضــا  gبســراید ،گفتــه اســت:
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قیل انت اوحدالناس حرا

اذ تفوهت بالکالم البدیه

لک من جوهرالکالم بدیع

یثمرالدر فی یدی مجتنیه

فعلی ماترکت مدح ابن موسی

والخصال التی تجمعن فیه

قلت ال استطیع مدح امام

کان جبرئیل خادما البیه

قصرت السن الفصاحة عنه

و لهذا الفریض الیحتویه
(ابن منظور1422،ق)245 :

«بــه مــن گفتــه شــد کــه تــو تنهــا مــرد آزاده هســتی/ناگاه کــه لــب بــه ســخن میگشــایی/کالم
تــو سرشــار از گوهرهــای ادبــی اســت کــه گویــا گوهــر را در اختیــار انســان قــرار میدهد/پــس چــرا
بــا ایــن شــرایط دســت از ســتایش فرزنــد موســی (امــام رضــا  )gو بازگــو کــردن خصالــی کــه در
اوســت کشــیدهای/در پاسخشــان گفتــم :مــن تــوان ســتایش امامــی را کــه جبرئیل خدمتــکار پدر
اوســت ،نــدارم /زبانهــای گویــا و فصیــح از مــدح او ناتــوان هســتند و بــه همیــن جهــت شــعر و
ســخن مــن نمیتوانــد آنگونــه کــه ســزاوار اســت او را مــدح و ســتایش کنــد».
 .1-۱-3حاصل استنباط از اشعار ابو نواس
واال بــودن جایــگاه اهلبیــت در نــزد ایــن شــاعر ،انتســاب بــه امــام علــی  gرا مایــه فخــر و
مباهــات عنــوان کــرده اســت و اقــرار بــه آگاه بــودن خانــدان عصمــت و طهــارت بــه اســرار و معارف
قــرآن کریــم.
در ایــن ابیــات« ،شــاعر امــام رضــا  gرا از خاندانــی میدانــد كــه پــاك و پاكیــزه و
پاکدلهایــی هســتند كــه هرکجــا نامشــان بــرده شــود ،درود و ســام بــر آنــان جــاری میگــردد
و مفهــوم كالم ابونــواس ایــن اســت كــه ائمــه معصــوم هســتند ،زیــرا بـــه عقیــده شــیعه ،امامــان
معصوماند»(فــاح.)82 :1390 ،
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دعبــل بــن علــی خزاعــی (148-245ق) اشــعار زیــادی دربــاره فضایــل امــام علــی  ،gامــام
حســین  gو امــام رضــا  gبــر جــای نهــاده اســت« .قصیــده تائیــه دعبــل از بهتریــن نــوع شــعر
و شــكوهمندترین نمـونـــه مداحــی اســت كــه دربــارۀ خانــدان پیامبــر  nســرودهاند»(اصفهانی،
 )29 :1374دعبــل در وصــف امــام رضــا  gمیگویــد :در قــم كــه خبــر وفــات حضرت رضـــا g
را شــنیدم« ،قصیــده رائیــه» خــود را در ســوگ آن حضــرت ســرودم:
أرى ّ
امیه معـذورین ان قـتلــوا وال أری لبـنى العبــاس من عــذر
واوالد حـرب و مروان واســرتهم بنو معیط والة الحقــد والوغــر
قوم قتلتم على االســالم ّاولهــم حتى اذا استمسكوا جازوا على الكفــر
اربع بطوس على قبر ّ
الزكــى بـه ان كنت تربع من دین عــلى وطــر
ّ
كلهــم و قبر ّ
شرهم هـذا مـن العــبر
قبران فى طوس خیر الناس
ما ینفع الرجس من قرب الزكى و ما على ّ
الزكى بقرب النجــس من ضـرر
هیهات كل امرىء رهن بما كسبـت له یداه فخـذ ما شــئت أو فــذر
(خزایی)107 :1367 ،
«بنیامیــه در كشــتار اهلبیــت  bمیتواننــد معــذور باشــند ،امــا بــرای بنیعبــاس مــن
عــذری نمیبینــم .در كنــار مرقــد امــام در طــوس توقف نـمـــا و بــدان هرگز بــرای طلــب حاجتی در
مكانــی نظیــر آن توقــف نكــردهای .اگــر غــم دیــن در دلداری یــا ادعــای دیـنداری میکنــی! دو
قبــر در طــوس اســت؛ یــک قبــر متعلــق بــه بهترین مــردم و دیگــری متعلق بــه بدتریــن آنهــا و این
مایــۀ عبــرت و درسآمــوزی اســت .انســان پلیــد و کثیــف از نزدیــک بــودن بــه ایــن شــخص پــاک،
ـخص پلیــد و
ســودی نمیبــرد .بــه ایــن انســان شــریف نیــز بــه خاطــر نزدیــک بــودن بــه ایــن شـ ِ

ناپــاک ،ضــرری نمیرســد .بعیــد اســت (کــه حــق کســی ضایــع شــود) هــر انســانی درگــرو اعمالی
اســت کــه انجــام داده اســت و تــو هــر یــک از افعــال نیــک یــا بــد را کــه میخواهــی برگزیــن یــا آن
را رهــا کــن؛ امــام رضــا  gکــه در فضیلتهــا ســرآمد بــود ،از ایــن دنیــا رحلــت کــرد و دانشهــای
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گرانقــدر بــا رحلــت او از دسترســی مــا رفــت .در تــو دانــش و پرهیــزگاری و صبــر و ذکاوت و دیــن
و دنیــا نهفتــه اســت و تــو نگهدارنــده و حافــظ آن هســتی .ای جوینــدگان بخشــش و کرامــت! بــا
چمدانهــای خالــی و ناامیدانــه بازگردیــد؛ زیــرا بــا رحلــت امــام رضــا  gکــه معــدن بخشــش و
بزرگــواری بــود؛ دیگرکســی نیســت کــه بــه شــما کمــک کنــد .تــو بــا مــرگ از دنیــا نرفتـهای ،بلکه تو
را مســموم کردهانــد و بــه شــهادت رســید های .شــما (دشــمنان اهلبیــت) بــه شــهادت جوانمــرد
آزادهای خوشــحال شــدید کــه پیامبــر خــدا و دیــن روشــنگر اســام بــر او گریــه کــرد .چشــمان مــن
ّ
بــر آنکســی گریــه میکننــد کــه زمیــنبــر او گریســت و قلههــای کوههــای بلنــد بــر او فریــاد «إنــا
ّ
للــه و انــا الیــه راجعــون» کشــیدند و در مقابــل او ســر تســلیم و خشــوع فــرود آوردنــد».
 .2-۱-3نکات مندرج در شعر دعبل خزاعی
شــاعر بــا شــجاعت و ب ـ ه صــورت صریــح و شــفاف بــه ســفاکی و رفتــار زشــت عباســیان نســبت
بــه علویــان اشــاره میکنــد و معتقــد اســت خانــدان عباســی در ایــن زمینــه از امویــان جلــو
افتادهانــد .دعبــل خزاعــی تأکیــد دارد عباســیان بــه علــت قرابــت بــا علویــان و شــناخت جایــگاه
آنــان ،نمیتواننــد اذیــت ،آزار و جنایــات خــود نســب بــه آل علــی  gرا توجیــه کننــد .عاشــقان
امــام رضــا  gرا دعــوت بــه زیــارت و گــذر از شــهر طــوس کــرده اســت .مرقــد امــام رضــا g
بــرای تظلمخواهــی ،حاجتخواهــی و شــفاعت نظیــری نــدارد (در قیــاس بــا دیگــر افــراد بشــر).
دوســتداران حضــرت رضــا  ،gمســلمانان و دینــداران علــم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه
قبــر هــارون زشـتکردار در کنــار علــی بــن موســی  gنیکــوکار ،هیــچ فایــدهای در دنیــا و آخــرت
بــرای هــارون نــدارد و ایــن امــر مایــه پنــد و انــدرز اســت .هــارون بــه علت جرایــم و ســتمکاریهایش
در آخــرت بایــد جوابگــو باشــد و ایــن مایــه عبــرت اســت .امــام  gمعــدن علــم ،کرامــت و صفــات
نیــک اســت .شــایعۀ مــرگ طبیعــی امــام  gدروغ محــض اســت و امــام  gبــا نیرنــگ و توســط
مأمــون و بــا زهــر بــه شــهادت رســیده اســت و خانــدان عباســی نمیتواننــد ایــن عمــل زشــت خــود
را الپوشــالی کننــد.
نظــر بــه جایــگاه رفیــع امــام رضــا  gدر نــزد خداونــد و مظلومیتــی کــه داشــته اســت ،امــام g
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شایســته ســوگواری و ســتایش اســت .مخاطــب شــاعر ،فقط دوســتداران امــام  gنیســتند ،بلکه
کل بشــریت و دیـنداران علــم مــورد مخاطب هســتند.
 .1-2-1-3حاصل استنباط از ابیات دعبل
شجاعت ،شهامت و صداقت دعبل.
درک عمق دشمنی عباسیان با علویان.
اشاره به جایگاه معنوی حضرت رضا  gو شفافسازی شهادت امام رضا .g
 .2-3اشعار فارسی
ج تــا دوران معاصــر اشــعار زیــادی در ســتایش امــام رضــا g
در شــعر فارســی ،از قــرن پن ـ 
ســروده شــده کــه بیشــتر بیانگــر عشــق و ارادت آنــان بــه اهلبیــت  bو امــام رضــا  gاســت و
بــا توجــه بــه ایــن فاصلــه زمانــی ،نمیتــوان اشــعار فارســی را بـ ه عنــوان منبــع تحقیقاتــی دربــارۀ
زندگانــی امــام رضــا  gدر نظــر گرفــت ،بلکــه اکثریــت ایــن اشــعار در وصــف و ســتایش امــام
هشــتم ســروده شــده اســت و درمجمــوع میتــوان ایــن اشــعار را در چنــد محــور بــه شــرح ذیــل
دســتهبندی کــرد:
 .1-2-3عظمت و جایگاه واالی امام رضا g
در ادب فارســی ایــن «حکیــم ســنایی اســت کــه دیــوان اشــعارش را مزیــن بــه قدیمیتریــن
ّ
قصیــده در مــدح شــمس الشــموس خطــه طــوس نمــوده است»(شــفیعی کدکنــی)20 :1372 ،
وی در مدیح ـهای اســتوار ســروده اســت:
ایمان نه و رستگار ازو خلق
از خاتم انبیا در او تن

توبه نه و عذرهای عصیان
از سید اوصیا در او جان
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آن بقعه شده بهپیش فردوس

آن تربه به روضه کرده رضوان
از حاصل اصلهای ایمان

از جمله شرطهای توحید
زین معنی زاد در مدینه

این دعوی کرده در خراسان

در عهدۀ موسی آل جعفر

با عصمت موسی آلعمران

مهرش سبب نجات و توفیق

کینش مدد هالک و خذالن
(سنایی)۴۵۱ :۱۳۶۲ ،

عبدالرحمن جامی شاعر قرن نهم دربارۀ عظمت امام  gسروده است:
ن
شه كاخ عرفان ،گل شاخ احسا 

ُد ِر ُدرج امكان مه برج تمكین

على بن موسى ّ
الرضا كز خدایش

ن
رضا شد لقب چون رضا بودش آیی 

ز فضل و شرف بینى او را جهانى

َ ْ
اگر ن ْب َو َدت تیره چشم جهانبین
(جامی)68 :1341 ،

خالد نقشبندی عارف و شاعر شافعی قرن سیزدهم قمری در این زمینه سروده است:
این جاى حضرتی است كه از شرق تا به غرب
ت
این روضه رضاست كه فرزند كاظم اس 

 وز قاف تا به قاف جهان سایهگستر است
سیراب نو گلی ز گلستان جعفر است

سرو سهى ز گلشن سلطان اولیا است

نوباوۀ صدیقه زهرا و حیدر است
(خالد نقشبندی 1302 ،ق)17 :

 .2-2-3هیبت و عظمت حرم امام  gدر خراسان
سنایی غزنوی بعد از توصیف امام  gدر قصیدۀ خود دربارۀ حرم آن حضرت سروده است:
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از حجتهای دین یزدان
پیوسته درش مشیر غفران

چون کعبه پر آدمی ز هر جای چون عرش پر از فرشته هزمان
(سنایی)۴۵۱ :۱۳۶۲ ،
در همین زمینه خالد نقشبندی با ظرافت سروده:
وز نور گنبدش همه عالم ّ
ت
منور اس 

این بارگاه كیست كه از عرش برتر است

س در تخته نرد چرخ چهارم به ششدر است
از شرم شمسههاى زرش كعبتین شم 
وز انعكاس صورت گل آتشین او
نعمان خجل ز طرح اساس خور نقش

ت
بر سنگ جاى لغزش پاى سمندر اس 
كسرى شکستهدل پى طاق ّ
مكسر است
(خالد نقشبندی 1302 ،ق)17 :

سپس فرخی یزدی به زیبایی سروده کرده است که:
در نزد رفعتش خلد برین کم است

در بارگاه او پشت فلک خم است

آن بارگه به عرش هم از او محرم است خورشید نزد او تشبیه انجم است
(فرخی یزدی)161 :1381 ،
و در نهایت اشعار فروزانفر را داریم که ایشان نیز با بیانی شیوا سروده اند:
باغ رضوان است اینجا ،یا خراسان است اینجا

هیچ مشكل نیست در ره ،كار آسان است اینجا

كعبه است این یا خراسان ،یا بهشت عدن و رضوان هست نعمت ،نیست نقمتَ ،ر ْوح و ریحان است اینجا
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بحر بیپایان رحمت ،موج در موج است اینك

ّ
ذات حق اندر تجلى ،عرش رحمان است اینجا
(فروزانفر)97 :1382 ،

 .4کتب ادعیه
کتابهــای شــامل ادعیــه معصومیــن انــواع مختلفــی دارد کــه در ایــن تحقیــق بیــان نمیشــود
بلکــه نگارنــده در ایــن قســمت نیــز همچنــان بــه کتابهایــی پرداختــه اســت کــه بــه زندگــی امــام
رضــا  gمربــوط میشــود .در ادامــه چهــار کتــاب ادعیــه مهــم در ایــن زمینــه معرفــی میشــود:
کتــاب «كامــل الزیــارات» تألیــف ابــن قولویــه قمــى مجموع ـهای از زیارتنامــه اهــل بیــت b
و امامــزادگان اســت کــه یکــی از معتبرتریــن مراجــع کتابهــای روایــی و دعــا در شــیعه اســت.
مؤلــف در بــاب صــد و یكــم بــه ثــواب زیــارت بــارگاه حضــرت امــام رضــا  gشــامل  12حدیــث
بــه نقــل از امــام جــواد  gو دیگــر ائمــه میپردازد(ابــن قولویــه )928 :1377،و ســپس متــن
زیارتنامــه امــام  gرا آورده اســت(.همان .)942:كل متــن زیارتنامــه حضــرت امــام رضــا g
از هفــت بخــش تشکیلشــده اســت كــه هــر بخــش از لحــاظ مفاهیــم و مضامیــن ب ـهکار رفتــه،
اهــداف و جایــگاه توصیهشــده بــرای قرائــت آن بــا دیگــر بخشهــا متفــاوت اســت (پهلــوان نــژاد و
رجــبزاده.)54 :1389 ،
«کتــاب المــزار»؛ َمناسـ ُ
ـزار ّ
ـک ْال َمــزار معــروف بــه َا ْل َمـ ُ
الصغیــر مجموعــه روایاتــی دربــارۀ زیــارت
ِ

پیامبــر اکــرم  nو ائمــه أطهــار  bتألیــف شــیخ مفیــد در  96بــاب تنظیــم شــده اســت .شــیخ
مفیــد ،کتــاب المــزار را بــه ســبک کتابهــای روایــی تألیــف کــرده؛ بدیــن صــورت کــه پیــش از هــر
روایــت ،ســند آن را آورده و ســپس از امــام معصــوم روایــت را نقــل کــرده اســت .در آنچــه مربــوط بــه
امــام هشــتم اســت ،مؤلــف ابتــدا ارزش زیــارت امــام رضــا  gرا بیــان کــرده و ســپس متــن زیــارت
نامــه امــام  gرا آورده اســت(مفید1413 ،ق.)195 :
کتــاب «مــزار» تألیــف محمــد بــن مکــی معــروف بــه شــهید اول دربــارۀ اعمــال و آداب مشــاهد

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

شناخت و تبیین منابع زندگانی امام رضا ( gفهیمه کلباسی(اصفهانی))

93

ّ
مشــرفه معصومیــن  bاســت .فصــل هفتــم کتــاب بــه ارزش زیــارت امــام رضــا  ،gروایــات
ص یافتــه اســت(مکی 1410،ق.)196 :
مربــوط بــه آن و زیارتنامــه حضــرت اختصــا 
کتــاب «المــزار الكبیــر» تألیــف محمــد بــن المشــهدی ،در مشــاهد مشـ ّـرفه معصومیــن  bدر
ن شــده اســت .بخــش هشــتم کتــاب بــا عنــوان «فــی زیــارت االئمــه» شــامل
هشــت بخــش تدویـ 
هفــت بــاب اســت کــه در بــاب اول بــا عنــوان «مختصــر زیــاره لعلــی بــن موســیالرضا »b
دربردارنــده اعمــال و ذکرهــا بــرای ورود بــه بــارگاه امــام رضــا  gو متــن زیارتنامــه حضــرت
اســت(ابن مشــهدی 1419،ق.)654 :

 .5کتب جغرافیایی
در کتــب جغرافیــای ذیــل عنــوان واژۀ «طــوس»« ،ســنا بــاد» و «مشــهد» توضیحاتــی دربــارۀ
بــارگاه حضــرت رضــا  gآمــده اســت .زكریــا بــن محمــد بــن محمــود قزوینــی کــه دارای تعصــب
مذهبــی بــوده ،در کتــاب «آثــار البــاد و إخبــار العبــاد» ذیــل عنــوان «ســنا بــاد» نوشــته اســت:
«دهــى اســت در نیــم فرســنگى طــوس كــه قبــر رشــید آنجاســت .رضــا  gدر قبــرى اســت كــه
مشــهور اســت بــه قبــر رشــید و رشــید در قبــرى اســت كــه مشــهور اســت بــه قبــر حضــرت .اهــل
قریــه ســنا بــاد ،شــیعیمذهب مىباشــند و قبــرى را كــه رشــید در آن اســت زینــت داده و زیــارت
مىكننــد بهعــوض قبــر رضــا (»gقزوینــی.)462 :1373 ،
نویســنده بــه علــت تعصــب مذهبــی ،اعتبــار و شــهرت قبــر امــام  gرا همســان رشــید عنــوان
ً
کــرده کــه بــههیــچوجــه صحیــح نیســت .اینکه اهــل قریه ســنا بــاد شــیعه هســتند کامال درســت،
امــا ایــن ادعــا کــه شــیعیان بهجــای قبــر امــام رضــا  ،gقبــر هارونالرشــید را زیــارت میکننــد،
ادعایــی دروغ ،کــور و مایــه تعجــب اســت .در کتــاب «حــدود العالــم مــن المشــرق الى المغــرب» به
مؤلفــی ناشــناس ذیــل عنــوان کلمــه طوس اشــار ه شــده اســت کــه قبر امــام رضــا  gدر آنجــا قرار
دارد و مــردم زیــادی بــه زیــارت آنجــا میروند(حــدود العالــم من المشــرق الــى المغــرب 1423 ،ق:
 )116همچنیــن محمــد بــن عبــد المنعــم حمیــری در کتاب «الــروض المعطــار فى خبــر االقطار»
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دربــارۀ رحلــت امــام رضــا  gو خاکســپاری آن حضــرت در آنجــا توضیــح میدهد(حمیــری،
 .)399 :1984در اوایــل ســلطنت قاجــار نویســندگانی بــه تقلیــد از جغرافیدانــان اســامی
و بــا لحــاظ کــردن ویژگیهــای عصــر جدیــد بــه جغرافیــا نویســی پرداختنــد کــه میتــوان بــه
اعتمادالســلطنه و زینالعابدیــن شــیروانی اشــاره کــرد .اعتمادالســلطنه از نویســندگان مطــرح
ایــن عصــر در جلــد ســوم کتــاب مــراة البلــدان ،بــا بیــان اینکــه قدمــت شــهر مقــدس طوالنــی زیاد
نیســت ،تأکیــد دارد کــه ایــن منطقــه «از هنگامیکــه مضجــع حضــرت مقــدس رضــوى شــده ،رو
بــه آبــادى نهاده»(اعتمادالســلطنه :1367 ، )1542و در ادامــه توضیحاتــی را دربــارۀ صحن مطهر
مرقــد امــام  ،gمــدارس اطــراف و خیابانهــای منتهــی بــه آن ارائــه میکند(همــان.)1544 :
زینالعابدین شیروانی در کتاب بستان السیاحه ذیل عنوان طوس نوشته است:
«شــهری اســت از شــهرهاى خراســان  ...کــه جمشــید آن را بنــا نمــوده  ...تــا زمــان خالفــت
ّ
الرضــا علیــه ّ
الت ّ
مأمــون ،چــون حضــرت امــام الهمــام علــی ّ
حیــة و الثنــاء در قریــه ســنا بــاد
بیاســود ،عمــارت طــوس روى بــه ویرانــى نمــود و قریــه ســنا بــاد شــهر شــد و اكنــون آنجــا را
مشــهد مقـ ّـدس خواننــد .جمعــى كثیــر از اهــل فضــل و كمــال آنجــا ظهــور كردهاند»(شــیروانی،
 1253ق«.)354 :لفــظ مشــهد محــل شــهود اســت و مشــاهده جمــع آن اســت یــا آنكــه بــه معنى
شــهادتگاه باشــد و در عــرف نــام چنــد موضــع اســت و از مشــهد مطلــق مراد مشــهد رضاســت و آن
شــهری اســت دلگشــا و مدینـهای اســت روحافزا»(همــان).

 .6سفرنامهها
ســفرنامه نویســانی کــه از خراســان ،طــوس ،ســنا بــاد و بعدهــا مشــهد عبــور کردهانــد ،بـ ه تناوب
مطالبــی را دربــارۀ امــام رضــا  gو حــرم آن حضــرت آوردهانــد .ابنبطوطــه جهانگــرد مراکشــی در
ســفرنامۀ خــود دربــارۀ بــارگاه حضــرت رضــا  gنوشــته اســت:از طــوس بــه مشــهد آمدیــم  ...کــه
شــهرى بــزرگ و پرجمعیــت اســت و میوههــا و آســیابهاى زیــادى دارد ... ،مشــهد مكـ ّـرم امــام
رضــا ّقبههــاى بــزرگ دارد .قبــر امــام  gدر داخــل زاوی ـهاى اســت بــا مدرس ـهاى و مســجدى در
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كنــار آن و ایــن عمــارات همــه بــا ســبكى بســیار زیبــا ساختهشــده و دیوارهــاى آن كاشــى اســت.
روى قبــر ضریحــى چوبــى قــرار دارد كــه ســطح آن را بــا صفحــات نقــره پوشــانیدهاند .از ســقف
مقبــره قندیلهــاى نقــره آویــزان اســت .آســتان در ّقبــه هــم از نقــره اســت و پــرده ابریشــم زردوزى
بــر درآویختــه .داخــل بقعــه بــا فرشهــاى گوناگــون مفــروش گردیــده ،روب ـهروى قبــر امــام ،قبــر
امیرالمؤمنیــن هارونالرشــید واقعشــده كــه آنهــم صندوقــى دارد و شــمعدانها و چراغهــا روى
آن مىگذارنــد .هنگامیکــه رافضیــان وارد بقعــه مىشــوند ،قبــر هــارون را بــه لگــد مىزننــد و امــام
رضــا را ســام مىكنند(ابنبطوطــه .)470 :1376،کالویخــوی اســپانیایی کــه بیــن ســالهای
 ۱۴۰۳تــا  ۱۴۰۶میــادی از ایــران دیــدن کــرده اســت ،دربارۀ دیدار از شــهر مشــهد نوشــته اســت:
«همچنــان راندیــم تــا بــه شــهر مشــهد (یعنــى محــل شــهادت امــام رضــا) كــه بــه نــام ســلطان
خراســان مشــهور اســت و آرامگاهــش در آنجــا قــرار دارد ،رســیدیم .وى از نــوادگان محمــد n
اســت كــه ایرانیــان او را از پــاكان میداننــد و در مســجدى بــزرگ و در تابوتــى كــه از نقــره و طــا
ســاختهشــده ،مدفــون اســت .مشــهد شــهر عمــدۀ زیارتــى همــه این حوالــى اســت و ســاالنه گروه
بیشــماری بــرای زیــارت بــدان جــا میآینــد .هــر زائــرى كــه از مشــهد بازگــردد ،همســایگانش نــزد
او میآینــد و لبــه قبــاى او را مىبوســند ،چونکــه وى از زیــارت چنیــن محــل محترمــى بازگشــته
ً
اســت .وقتــی وارد شــهر شــدیم ،مــا را بــراى زیــارت بــه آرامــگاه بردنــد .بعــدا به هــر جا کــه میرفتیم
و چــون بــر ســر زبــان افتــاده بــود كــه مــا بــه زیــارت مشــهد مشــرف شــدهایم ،مردمــان مىآمدنــد و
لبــه قبــاى مــا را بوســه مىزدند»(كالویخــو.)192 :1374 ،
انگلبــرت کمپفــر پزشــک آلمانــی کــه در دورۀ صفویــه از ایــران دیــدن کــرده اســت ،دربــارۀ زیــارت
امــام رضــا  gو جایــگاه آن حضــرت در بیــن ایرانیــان نوشــته اســت:
زیــارت امــام هشــتم ،رایجتریــن زیــارت در ایــران اســت .زیــرا از دوازده امــام ،فقــط قبــر امــام رضــا
 gدر ایــران و در شــهر مشــهد مدفونشــده اســت و اعتبــار و شــهرت مشــهد بــه همیــن ســبب
اســت .در خراســان اســم ایــن امــام دایــم ورد زبــان بیمــاران اســت .از آن هنــگام که شــاهعباس اول
مدفــن امـــام رضـــا  gرا از چنـــگ ازبکـــان تاتــار خارج کــرد ،این مــزار در اثر وقوع معجــزات مکرر
حیرتانگیــز ،ســخت مشــهور شــده اســـت .بیشـــتر ایــن شــهرت بــه آن علــت اســت کــه تعــدادی
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از نابینایــان شــهادت دادهانــد بــر اثــر توســل بــه امــام رضــا ،بــار دیگــر بینایــی خــود را بــه دســت
آوردهاند(کمپفــر.)178 :1360،
عبدالمحمــد میــرزا ســیفالدوله از شــاهزادگان قاجــار در ســفرنامه خــود در شــرح بنــای حــرم
امــام  gمینویســد:
«بنــاى حــرم کــه از خشــت و گل اســت ،از بناهــاى عجیــب اســت .معلــوم نیســت ایــن گل و
خشــت را بــا چــه ســاخته و از چــه ورزیدهانــد كــه از فــوالد ســختتر اســت و سالهاســت بــدون
تزلــزل ایســتاده اســت .... .قدمــت كاشـیهاى داخــل حــرم و دم در حــرم كــه بعضــى از خطــوط
آنهــا برجســته از شـشصد ســال متجــاوز اســت  ...ضریــح ّ
مطهــر از فــوالد ساختهشــده و بــا زمـ ّـرد
و یاقــوت مرصــع كردهاند»(همــان.)318 :
ل  ۱۲۱۰شمســی یعنــی زمان ســلطنت فتحعلی شــاه
آلکــس بارنــز انگلیســی کــه در حــدود ســا 
قاجــار بــه بهانــۀ دیــدار بــا عبــاسمیــرزا نایبالســلطنه بــه مشــهد آمــده بود(بارنــز،)111 :1366 ،
وی بــهاشــتباه امــام رضــا  gرا پنجمیــن ســاله امــام علــی  gمینامــد و مینویســد« :در شــهر
مقــدس مشــهد مقبــره امــام رضــا  gیعنــی پنجمیــن ســاله علــی  gاســت» (همــان.)112 :
بارنــز دربــاره علــت حضــور امــام رضــا  gدر ایــن ناحیــه بــه گفته مــردم ترکســتان اســتناد میکند
« :مــردم ترکســتان میگوینــد امــام رضــا بـ ه واســطۀ اخــاق مــردم مشــهد بــه آنجــا هجــرت نمــود
زیــرا ایــن وضــع حضــور آن حضــرت را در آن شــهر ایجــاب میکــرد» .ازبکهــا تکبیتــی دارنــد کــه
ً
میگویــد «:اگــر مشــهد آن گنبــد نیلگــون را نداشــت ،اصــوال جــای خوبــی نبــود ».از ســوی دیگــر،
ایرانیهــا مشــهد را بــا زبــان توصیــف میکننــد« :مشــهد نورانیتریــن نقطــۀ روی زمیــن اســت زیــرا
محــل اشــراق انــوار الهــی اســت»(همان .)114 :وی در ادامــه بــه توصیــف حــرم امــام رضــا g
ً
میپــردازد« :مدفــن امــام رضــا  gتقریبــا در وســط شــهر در زیــر گنبــدی بــا پوششــی از طــا قرار
داشــت کــه بــا دو منــاره طــا پــوش درخشــان اطرافــش برابــری میکــرد .ایــن گنبــد و منارههــا
در زیــر پرتــو خورشــید بــا درخشــش زیــادی نورافشــانی میکردنــد .نزدیــک قبــر مطهــر و در پشــت
آن ،مســجد بزرگــی بــا گنبــد و منارههــای آبــی الجــوردی قــرار دارد کــه بــه دســتور گوهرشــادآغا
یکــی از اعقــاب تیمــور بــزرگ ،ساختهشــده اســت .زائــری کــه بــه زیــارت میآیــد بایــد ابتــدا از بــازار
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عبــور کنــد .از زنجیــر بگــذرد تــا وارد بســت شــود؛ جایــی کــه در آن هیــچ مجرمــی قابلتعقیــب
نیســت ،ســپس از گــذرگاه طــاقدار بلنــدی عبــور کنــد و بــه محوطــه وســیع چهارگوشــی کــه از
آثــار شــاهعباس کبیــر اســت ،برســد .اینجــا صحــن عتیــق ،محــل اســتراحت زائــران و آرامــگاه
درگذشــتگان اســت»(همان.)117 :
نیکــوالی خانیکــوف روســی در عهــد قاجار ضمن شــرح مفصــل خود از مشــاهداتش در مشــهد،
از آمــدن زائــران بــه حــرم امــام رضــا  ،gعریضهنویســی و حاجتخواهــی آنــان ســخن میگویــد.
او بــا شــگفتی اظهــار مـیدارد کــه ایــن امــام بــا اینکــه حــدود هــزار ســال پیــش از دنیــا رفته اســت،
گویــا هنــوز هــم در مســائل ایــن دینــا شــرکت فعــال دارد .وی بــر طبــق بــرآوردی از غــذای طبــخ
غ بــر 50هــزار نفــر در ســال
شــده در آشــپزخانۀ حضــرت ،شــمار زائــران امــام رضــا  gرا بالــ 
تخمیــن میزنــد و ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت شــهر مشــهد در آن زمــان  60هــزار نفــر بــوده
اســت(خانیکوف.)112 :1375،

 .7تحقیقات جدید
در تحقیقــات جدیــد ،بررســی و تحلیــل حــوادث و رویدادهــای زندگانــی امــام رضــا  gجایــگاه
خاصــی دارد .ایــن تحقیقــات یــا بــهصــورت جداگانــه زندگانــی امــام  gرا بررســی کردهانــد یــا در
کنــار ائمــه دیگــر ،بــه حیــات آن حضــرت پرداختـ ه شــده اســت.
کتــاب «مســند امــام رضــا  »gتألیــف عزیزاللــه عطــاردی تحقیقــی جامــع و منحصربهفــرد از
زندگانــی و احادیــث امــام رضــا  gاســت .مؤلــف پــس از ذکــر مقدمـهای در لــزوم پیــروی از روش
اهــل بیــت  bو اشــاره بــه فضیلــت علــم حدیــث و یــادآوری تاریخچــۀ تدوین حدیــث ،بــه زندگانی
امــام  gشــامل :تولــد ،دوران جوانــی ،امامــت ،هجــرت بــه مــرو ،والیتعهــدی ،شــهادت و ســیرۀ
عملــی و مــکارم االخــاق میپــردازد و ســپس بـ ه صــورت مبســوط احادیــث امــام  gرا بــر صورت
کامــل و بــا ذکــر سلســله اســناد ذکــر میکند(عطــاردى.)808-254 :1397 ،
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محمدجــواد فضلاللــه در کتــاب «اإلمــام الرضــا ،تاریــخ و دراســة» ،بــه رویدادهــای سیاســی
زندگانــی امــام  gدر بخــش اول و حیــات فکــری آن حضــرت در بخــش دوم پرداختــه
اســت .مؤلــف در بخــش اول ب ـ ه صــورت صریــح ،عشــق و ارادت خــود را بــه امــام هشــتم بیــان
میکند(فضلاللــه )23 :1382 ،و بعــد از معرفــی مختصــر و شــخصیت و صفــات امام(همــان:
 )45بــه جایــگاه علمــی امــام میپــردازد و تأکیــد دارد طــرح والیتعهــدی از طــرف مأمــون بــرای
کاســتن از اعتبــار ائمه(همــان )110 :و مشــروعیت دادن بــه خالفــت عباســی(همان)111 :
بــوده و امــام  gبــهاجبــار آن را پذیرفته(همــان )112 :و تصریــح میکنــد کــه طـ ّـراح ایــن تدبیــر
خــود مأمون(همــان )126 :بــوده اســت .از مطالــب خــوب کتــاب تبییــن روابــط پیچیــده مأمــون
و فضــل و ســپس رابطــه آن دو بــا امــام (gهمــان )150-163 :و تحلیــل درســت شــهادت امــام
 gتوســط مأمــون (همــان )171 :اســت .مؤلــف دربــاره شــهادت امــام توســط مأمــون نوشــته
اســت :قــول أقــوی ایــن اســت کــه مأمــون بـ ه صــورت مخفیانــه و از طریــق زهــر امــام را بــه قتــل
رســانده اســت(همان .)163 :در بخــش دوم كتــاب ،مؤلــف بــه تألیفــات ،مناظــرات ،تفســیر،
فقــه ،احادیــث و رهنمودهــای امــام  gذکــر کــرده اســت .ایــن کتــاب ،پژوهشــی مفصــل و
مبســوط و بــه اســتناد منابــع اصلــی اســت.
کتــاب «جغرافیــای تاریخــی هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه تــا مــرو» تألیــف جلیــل عرفــان
منــش ،پژوهشــی نــو و مبســوط و کمنظیــر بــا ایــن عنــوان اســت .مؤلــف بهصــورت تفصیلــی
بیــان میکنــد کــه مســیر هجــرت امــام  gاز مدینــه بــه ســمت بصــره و بعــد بهطــرف فــارس،
یــزد و خراســان بــوده اســت و تأکیــد دارد انتخــاب مســیر «حسابشــده و زیرکانه»(عرفــان منش ،
 )10 :1376بــوده تــا از شــهرهای شیعهنشــین عبــور نکنــد و رفتــار امــام  gدر ایــن مســیر
شــامل وداع حزنآلــود بــا رســول خــدا (همــان ،)14 :تعییــن جانشــین (همــان ،)15 :وداع بــا
اهلبیــت (همــان )16 :و معرفــی امــام جــواد ب ـ ه عنــوان جانشــین بــه دوســتدارانش(همان:
 )28اشــاره بــهاجبــار امــام  gدر هجــرت و قبــول طــرح والیتعهــدی و مقاصــد نــا ثــواب
مأمــون در ایــن زمینــه اســت.
کتــاب «حیــات فکــری و سیاســی امامــان شــیعه  »bتألیف رســول جعفریــان ،به بررســی زندگانی
امامــان شــیعه و تحلیــل جنبههــای فکــری و سیاســی آن پرداخته اســت .مؤلــف در بخــش مربوط به
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امــام رضــا ( gجعفریــان )469-425 :1381 ،در  44صفحــه و بــه اســتناد منابــع اصلــی عربــی و
فارســی بــا نگاهــی نــو ابتــدا بهصــورت اجمالی بــه تولــد و امامت حضــرت پرداخته و ســپس حــوادث
مربــوط بــه حیــات امــام  gتــا قبــل از والیتعهــدی را بررســی کــرده و بعــد از تحلیــل والیتعهــدی
مأمــون ،موضــع امــام  gدر برابــر تبلیغــات ضــد علوی و مســائل کالمــی را بررســی کــرده و درنهایت
بــه بعضــی مســائل حضــور امــام  gدر ایـران اشــارهکرده اســت.
بــه منظــور درک صحیحتــر آنچــه کــه بیــان شــد در ادامــه در قالــب یــک جــدول لیســت منابعــی
کــه در ارتبــاط بــا هــدف و عنــوان پژوهــش وجــود دارد آورده میشــود تــا ایــن بیــان گرافیکــی کلیت
و انســجام محتــوای متــن را بهتر بــه نمایــش درآورد.
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نتیجهگیری
نظــر بــه اهمیــت موضــوع شــناخت ســیرۀ امامــان معصــوم و بـ ه خصــوص حــوادث و رویدادهــای
مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gهمچــون والیتعهــدی ،هجــرت بــه ایــران ،جریــان واقفــه،
تبلیغــات ضدعلــوی ،قیامهــای علویــان و نشــر تشــیع ،شــناخت جایــگاه و زندگانــی امــام رضا g
بــرای کســب معرفــت و بصیــرت حقیقــی از اهمیت بســیار زیادی برخــوردار اســت و در ایــن زمینه،
شــناخت و تبییــن منابــع مکتــوب مربــوط بــه آن حضــرت ضــرورت حتمــی دارد؛ بنابرایــن در ایــن
پژوهــش بــه منظــور فهــم بهتــر ســیرۀ امــام رضــا  ،gدر صــدد جسـتوجوی ایــن منابــع برآمــده،
ســپس ایــن منابــع را در یــک قالــب ابداعــی شــامل :کتابهــای تاریــخ عمومــی ،کتــب حدیــث،
متــون ادبــی بــه خصــوص در زمینــه اشــعار عربــی و فارســی ،کتــب ادعیــه ،کتــب جغرافیایــی،
ســفرنامهها و تحقیقــات جدیــد دســتهبندی و بررســی گردیــد.
همچنانکــه مالحظــه شــد در کتابهــای تاریــخ عمومــی کــه در ایــن پژوهــش بررســی گردیــد،
اغلــب آثــار دارای چندیــن نقطــه اشــتراک بــه لحــاظ محتوایــی اســت بدیــن صــورت کــه بیشــتر
بــه مــواردی نظیــر هجــرت حضــرت رضــا  gاز مدینــه بــه مــرو ،طــرح والیتعهــدی امــام رضــا
 ،gشــورش عباســیان در بغــداد ،بازگشــت مأمــون بهطــرف بغــداد و شــهادت امــام  gاشــاره
شــده اســت کــه در ایــن میــان مورخانــی همچــون طبــری ،مقدســی ،ابــن اثیــر و ابــن خلــدون ،که
ن هــم فقــط موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا
متمایــل بــه خلفــا بودهانــد ،بــهصــورت مختصــر و آ 
 gرا مطــرح کردهانــد .امــا نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه در میــان ایــن آثــار رحلــت امــام رضــا
 gرا بــه طــور طبیعــی بیــان کردهانــد ولــی در ایــن بیــن مورخانــی ماننــد یعقوبــی و مســعودی
کــه بــه تشــیع متمایــل بودهانــد ،بهصــورت مبســوطتر بــه جریــان والیتعهــدی امــام هشــتم
پرداختــه و شــهادت امــام رضــا  gبـ ه وســیله مأمــون را بــا صراحــت بیشــتری بیــان کردهانــد.
زندگینامــه ،احادیــث و ســیره امــام رضــا  gبــهعنــوان امــام هشــتم شــیعیان و نــواده رســول
خــدا  nبیشــتر در کتــب حدیــث شــیعه و ســنی انعــکاس یافتــه اســت .علمــای شــیعه همچــون
شــیخ صــدوق ،شــیخ مفیــد ،کلینــی ،طبرســی ،شــیعی ســبزواری ،مجلســی ،فتــال نیشــابورى و
إربلــى مطالــب تاریخــی مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gرا در کنــار مباحــث کالمــی و حدیثــی
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آن حضــرت بــا عشــق و ارادت شــرح دادهانــد .همچنیــن افــرادی از اهــل تســنن همچــون ســبط
ابــن جــوزى بهواســطه جایــگاه ائمــه و بــرای تطهیــر آنــان از اتهامــات مخالفــان و معانــدان،
زندگینامــه دوازده امــام را نگاشــتهاند و بالطبــع ایــن امــر شــامل امــام رضــا  gهــم میشــود.
نــکات خاصــی از زندگینامــه و رویدادهــای مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gو حــرم آن حضــرت
در خراســان ،در اشــعار عربــی همچــون شــعر ابونــواس و دعبــل خزاعــی انعــکاس یافتــه ،در حالــی
کــه اشــعار فارســی نمیتواننــد بـ ه عنــوان یــک منبــع دربــاره شــناخت زندگانــی امــام رضــا  gبــه
طــور اصولــی مــورد اســتناد قــرار بگیرنــد .هرچنــد شــاعران فارســی زبانــی چــون حکیــم ســنایی،
عبدالرحمــان جامــی ،خالــد نقشبنــدی ،فرخــی سیســتانی و فروزانفــر و  ...در بیــن ســرودههای
خــود اشــعاری را در وصــف و کمــاالت امــام رضــا  gســرودهاند امــا ایــن گونــه ســرودهها بســیار
انــدک و ناچیــز اســت.
در همیــن زمینــه مطالبــی دربــارۀ زندگانــی ،ســیره ،تدفیــن ،زیــارت و حــرم امــام هشــتم در کتب
جغرافیایــی ،کتــب ادعیــه و ســفرنامهها انعــکاس یافتــه کــه بــه عللــی نظیر تعصــب مذهبی ،آشــنا
نبــودن بــا واقعیــات تاریــخ اســام و عــدم درک صحیــح جایــگاه امــام رضــا  gبایــد در مطالعــه
اینگونــه آثــار دقــت و احتیــاط بیشــتری بــه خــرج داد تــا اخبــار نادرســت آنهــا مشــخص گــردد و
از اســتنباط نادرســت اجتنــاب کــرد.
همچنیــن در تحقیقــات جدیــد ،بررســی و تحلیــل حــوادث و رویدادهــای زندگانــی امــام رضــا
 gجایــگاه خاصــی دارد و نویســندگان زیــادی در ایــن زمینــه دســت بــه تألیــف زدهانــد کــه در
ایــن پژوهــش نگارنــده مقالــه چهارکتــاب اصلــی را از بیــن آنــان انتخــاب و بررســی گردیــد .ایــن آثار
شــامل :مســند امــام رضــا  gتألیــف عزیزاللــه عطــاردی ،اإلمامالرضــا ،تاریــخ و دراســه تألیــف
محمدجــواد فضلاللــه ،جغرافیایتاریخــی هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه تــا مــرو تألیــف جلیــل
عرفانمنــش و حیــات فکــری و سیاســی امامــان شــیعه  bتألیــف رســول جعفریــان بــهواســطۀ
مطالــب نــو ،تحلیلهــای درســت ،اســتناد بــه منابــع اصلــی عربــی و فارســی ،رعایــت اخــاق در
نویســندگی و نثــر ســاده و روان آنهــا در ایــن مقالــه برگزیــده و معرفــیشــدند.
مهاجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان ،ســبب شــکلگیری مهاجــرت گســترده شــیعیان بــه
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مناطــق ایــران شــد و ایــن امامــزادگان و خانــدان آنهــا در طــول تاریــخ نقــش بســزایی در پــرورش
فکــری جامعــه ایــران و پیوســتن آن بــه جامعــه شــیعه ایفــا کردنــد .ترویج فرهنــگ رضــوی میتواند
جامعــۀ مــا را در برابــر هجمههــای گســتردۀ غــرب مصــون نگــه دارد و نهادهــای دینــی و فرهنگــی
بایــد از همــه ظرفیتهــای موجــود بــرای جهانیســازی ایــن فرهنــگ غنــی بهــره گیرنــد .انســان
مســلمان همــواره بایــد تــاش کنــد تا ســبک زندگــی خــود را بر مبنــای بهرهگیــری از ســیرۀ نورانی
ائمــه أطهــار  gقــرار دهــد کــه میتوانــد ضامــن ســعادت انســان باشــد و جامعــۀ مســلمانان را
ن ذکــر اســت کــه مطالــب ارائــهشــده بــه اجبــار بــهصــورت فشــرده در
نجــات دهــد .در آخــر شــایا 
حــد مقالــه گنجانــدهشــده اســت؛ امــا پیشــنهاد میشــود کــه بــرای روشــن کــردن دقیــق مباحــث
بهتــر اســت مطالــب در قالــب و بــا حجــم کتــاب گــردآوری و نگاشــته شــود.
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ـ خانیکوف ،نیکوالی والدیمیر وویچ .)1375( .سفرنامه خانیکوف .ترجمه اقدس یغمایی و ابوالقاسم بیگناه .مشهد :موسسه چاپ
و انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ خزاعی ،دعبل .)1367( .دیوان دعبل خزاعی .شرح عبدالکریم االشتر .دمشق :مجمع اللغه العربیه.
ـ روزنتال ،فرانتس .)1366( .تاریخ تاریخنگاری در اسالم .ترجمه اسدالله آزاد .مشهد :موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس
رضوی.
ـ زرینکوب ،عبدالحسین .)1379( .تاریخ ایران بعد از اسالم .تهران :امیرکبیر.
ـ سجادی ،سید صادق ،عالم زاده ،هادی .)1380( .تاریخنگاری در اسالم .تهران :سمت.
ـ سنایی ،ابوالمجد مجدود بن آدم .)1362( .دیوان اشعار .به اهتمام مـدرس رضـوی .تهران :انتشارات كتابخانه سنایی.
ـ سیدی ،حسین؛ پوالد چنگ نجف آبادی ،هاجر« .)1391( .سیمای امام رضا  gدر شعر دعبل خزاعی و سنایی» .مجموعه
مقاالت هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی .ج .5صص.717-699:
ـ شاکری ،رمضان علی« .)1363( .منابع و مآخذ تاریخ مشهد و طوس» .مجله مشکوه  .شماره .5تابستان  .1363صص 152 :تا
.178
ـ شفیعی کدکنی ،محمدرضا.)1372( ،تازیانه های سلوک .تهران :انتشارات آ گاه.
ـ شیروانی ،زین العابدین بن اسکندر.)1253( .بستان السیاحة .بی جا .دانشنامه جهان سالم ،بنیاد دائرة المعارف اسالمی.
ـ شیعی سبزواری ،حسن بن حسین .)1378( .راحة االرواح درشرح زندگانی ،فضائل ومعجرات ائمه أطهار .تهران :اهلقلم .
ـ صفری فروشانی ،نعمتالله« .)1386( .بررسی دو اثر تاریخ نگاری شیخ صدوق» .نامه تاریخ پژوهان .شماره  .10صص-166:
.207
ـ طبرسی ،فضل بن حسن 1417( .ق) .إعالم الورى بأعالم الهدى .قم :آل البیت.
ـ طبری ،محمد بن جریر .)1375( .تاریخ الرسل و الملوک .ترجمه ابوالقاسم پاینده .تهران :اساطیر.
ـ طوسی ،محمدبن حسن1417( .ق) .الفهرست .نجف اشرف :مکتبةالمرتضویة.
ـ ـــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .رجال طوسی .قم :جامعه مدرسین.
ـ عاملی ،جعفر مرتضی1416(.ق) .الحیاة السیاسیة لالمام الرضا .gبیروت :مرکز اإلسالمی للدراسات.
ـ عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکی 1410( .ق) .المزار .قم :مؤسسه اإلمام مهدى.f
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ـ عرفان منش  ،جلیل .)1376( .جغرافیاى تاریخى هجرت امام رضا  gاز مدینه تا مرو .مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان
قدس رضوى.
ـ عسکری ،سید مرتضی .)1381( .آراء و أصداء حول عبدالله بن سبأ و روایات سیف فی الصحف السعودیه .قم :اصول دین.
ـ عطاردى ،عزیز الله .)1397( .مسند اإلمام الرضا أبى الحسن على بن موسى علیهماالسالم .تهران :كتابخانه صدر.
ّ
الفاخوری،حنا.)1422( .الجامع فی تاریخ األدب العربی .ج  .1قم :انتشارات ذوی القربی.
ـ
ـ فتال نیشابوری ،محمد بن حسن بن علی .)1366( .روضة الواعظین و بصیره المتعظین .تهران :نشر نی.
ـ فرخی یزدی ،محمد .)1381( .دیوان اشعار .تصح ی ح و مقدم ه و شر ح احوال شاعر ب ه قل م حسین مکی .تهران :بدرق ه جاویدان.
ـ فروزانفر ،بدیعالزمان .)1382( .دیوان اشعار .به اهتمام عنایتالله مجیدی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ فالح ،ابراهیم« .)1389( .سیمای امام رضا  gدر اشعار شعرای شیعی معاصرش» .دانشنامه (واحد علوم و تحقیقات) .شماره
 .79صص.82-71:
ـ کالویخو ،روی گونزالس .)1374( .سفرنامه .ترجمه مسعود رجب نیا .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ كلینى ،محمد بن یعقوب .)1375( .اصول كافى .ترجم ه آیتالله کمره ای .قم :اسوه.
ـ کمپفر ،انگلبرت .)1360( .سفرنامه .ترجمه کیکاووس جهان داری .تهران :خوارزمی.
ـ مجلسی ،محمدباقر .)1363( .بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  .bتهران :اسالمیه.
ب و معادن الجوهر .ترجمهابوالقاسم پاینده .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ مسعودی ،علی بن حسین .)1374( .مروجالذه 
ـ مفید ،محمد بن نعمان .)1380( .االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد .ترجمه محمدباقر ساعدى خراسانى .تهران :اسالمیه.
ـ ___________ 1413( .ق) .المزار .قم :كنگره شیخ مفید.
ـ منتظر القائم ،اصغر .)1391( .تاریخ اسالم .اصفهان :سمت.
ـ نجاشی ،احمد بن علی1407( .ق) .رجال النجاشی .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ نقشبندی ،خالد 1302( .ق) .دیوان اشعار .استانبول :کتابخانه سلیمانیه .ش .3700
ـ هادی ،روح الله«.)1388( .سیمای امام رضا gدر شعر پارسی از سنایی تا جامی» .ماهنامه سبك شناسی نظم و نثر فارسی (بهار
ادب) .شماره .4تابستان  .1388صص.170-155 :
ـ یعقوبی ،ابن واضح .)1371( .تاریخ یعقوبی .ترجمه محمدابراهیم آیتی .چاپ ششم .تهران :علمى و فرهنگى.
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مقاله پژوهشی

دریافت 1399/9/30 :پذیرش1399/12/6 :

دربارۀ حکم مرتد فطری

حمیدمؤذنیبیستگانی
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چکیده
مشــهور فقهــای امامیــه ،اســتتابه مرتــد فطــری را جایــز نمیداننــد؛ ضمــن اینکــه فتــوا بــه عــدم پذیــرش
توبــۀ او میدهنــد .در مقابــل ،مشــهور فقهــای اهــل ســنت ،فتــوا به وجــوب اســتتابه مرتد فطــری میدهند
کــه الزمــۀ آن پذیــرش توبــۀ اوســت .اخبــار اســتتابه مرتــد بــر ســه قســم اســت؛ برخــی مطلــق و ســاکت
نســبت بــه قیــد اســتتابه هســتند .دســته دوم ،ســخن از وجــوب اســتتابه بــه میــان آوردهانــد .قســم ســوم،
اخبــاری هســتند کــه ســخن از عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری بــه میــان آوردهانــد .ایــن قســم ســوم،
مســتند اصلــی مشــهور و ســبب تقییــد اخبــار مطلــق و نیــز حمــل اخبــار وجــوب اســتتابه بــر غیــر مرتــد
فطــری شــدهاند .مهمتریــن خبــر در قســم ســوم کــه هــم بــه لحــاظ ســند و هــم داللــت قابــل پذیــرش
اســت ،خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا ع اســت .از ایــن رو نظــر بــه اهمیــت بحــث اعــدام مرتــد فطــری
و بحثبرانگیــز بــودن آن در مجامــع جــرم و جزاشناســی ،تحلیــل و ارزیابــی آن ضــروری بــه نظــر میرســد.
مطابــق یافتههــای ایــن پژوهــش کــه بــه روش تطبیقــی ،توصیفــی تحلیلــی اســت ،ایــن خبــر ،نمیتوانــد
دال بــر حرمــت اســتتابه از ســوی حاکــم باشــد؛ چراکــه در مقــام توهــم وجــوب صــادر شــده اســت .از ایــن
رو نظــر بــه لــزوم احتیــاط در دمــاء و بــه مقتضــای قاعــده درء و فقــدان نــص بــر عــدم پذیــرش توبــه مرتــد
فطــری ،دیــدگاه مشــهور فقهــای امامیــه در ایــن زمینــه ،جــای تأمــل دارد.
کلیدواژهها :توبه ّ
مرتد فطری ،استتابه مرتد فطری ،احادیث امام رضا ،gفقه مقارن.
 .1دانشآموختۀ سطح  4حوزۀ علمیۀ قم و دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستانmoazzeni62@gmail.com :
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مقدمه
فقهــای شــیعه بــا تقســیم مرتــد بــه ملــی و فطــری ،کوشــیدهاند تــا احــکام ایــن دو دســته را کــه
تفاوتهایــی دارنــد ،ضمــن فصــول مختلــف ،بیــان کننــد .مقصــود ایشــان از مرتـ ّـد ملی ،شــخصی
را گوینــد کــه از ابتــدا مســلمان نبــوده و ســپس بــه اســام گرویــده و در ادامه از اســام ،خارج شــده
اســت(اردبیلى1403 ،ق ،ج )318 :13مرتـ ّـد فطــری ،کســی اســت کــه پــدر یــا مــادرش مســلمان
بــوده و خــود او نیــز بــر اســام بــوده ســپس از اســام خــارج شــده اســت(همان )321 :مرتــد اعــم
از فطــری یــا ملــی برخــی احــکام مشــترک بــا کافــر اصلــی دارنــد مثــل اینکه کشــتن آنهــا موجب
قصــاص مســلمان نمیشــود ضمــن اینکــه برخــی احــکام مختــص بــه مرتــد ،وجــود دارد مثــل
اینکــه هــر دو محکــوم بــه قتــل هســتند .اموالشــان میــان ورثــه تقســیم میشــود .همســرش بایــد
از او جــدا شــود و عــدۀ وفــات نگــه دارد .مالــک چیــزی نمیشــوند بلکــه تمــام داراییهــای آنــان بــه
ورثــه منتقــل میشــود .هــر دو نجــس هســتند و ( ...همــان .)319 :آنچــه در ایــن پژوهــش ،محــل
بحــث اســت اســتتابه مرتـ ّـد فطــری اســت .مقصــود از اســتتابه ،ایــن اســت کــه حاکــم اســامی،
مرتــد فطــری را دعــوت بــه توبــه کنــد .از منظــر فقهــای شــیعه و ســنی ،زن خــواه مرتــد ملــی باشــد
خــواه فطــری اســتتابه میشــود؛ بــه ایــن شــکل کــه دعــوت بــه توبــه و اگــر توبــه کــرد توبــۀ او
پذیرفتــه میشــود(ابن بــراج 1406 ،ق،ج )552 :2و اگــر توبــه نکــرد ،او را حبــس میکننــد و
در اوقــات نمــاز میزننــد تــا توبــه کند(فیــض كاشــانى1418 ،ق .)55 :لکــن دربــارۀ مــردی کــه
مرتـ ّـد میشــود مشــهور فقهــای شــیعه معتقدنــد کــه مرتـ ّـد ملــی ،اســتتابه میشــود لکــن مرتـ ّـد
فطــری ،نبایــد اســتتابه شــود .در مقابــل ،مشــهور فقهــای اهــل ســنت ،اســتتابه مرتــد را در مطلــق
ارتدادهــا الزم میداننــد و در ایــن جهــت ،تمایــزی میــان مرتــد فطــری و ملــی ،قائــل نیســتند .هــر
دو دیــدگاه مذکــور ،دیدگاههــای مشــهور اســت؛ بنابرایــن در مقابــل هــر یــک ،دیدگاههــای شــاذ و
غیــر مشــهور نیــز وجــود دارد.
حــال ،پرســشهای پیــش رو عبــارت اســت از اینکــه دیدگاههــا و مســتندات نقلــی دربــارۀ
اســتتابه مرتـ ّـد فطــری کــدام اســت؟ مقتضــای خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا چیســت؟ آیــا
نهــی از اســتتابه ،بــه معنــای عــدم جــواز و مشــروعیت و بــه عبــارت دیگــر عــدم وجاهــت قانونــی
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آن اســت و چنانچــه قاضــی بــه ایــن امــر ،مبــادرت ورزیــد و مرتــد ،توبــه کــرد ،توبــه وی فاقــد کارکرد
مدنــی و کیفــری اســت؟ آیــا میــان عــدم جــواز اســتتابه و عــدم قبــول توبــه ،تــازم وجــود دارد؟ بــر
فــرض کــه قائــل بــه عــدم جــواز اســتتابه شــدیم ،آیــا توبــه مرتـ ّـد پذیرفتــه نمیشــود؟ در پاســخ بــه
ایــن پرس ـشها بــه دیدگاههــای موجــود اشــاره خواهیــم کــرد .ادلــه هــر کــدام را ارائــه و ارزیابــی
خواهیــم کــرد .در پایــان بــه بیــان دیــدگاه برگزیــده و ادلــۀ آن خواهیــم پرداخــت.

 .1پیشینۀ تحقیق
قبــل از هــر چیــز الزم اســت بــه بررســی پیشــینۀ ایــن پژوهــش بپردازیــم تــا وجــه تمایــز آن از دیگر
پژوهشهــا روشــن شــود .حســب تحقیــق انجــام شــده تنهــا مقالـهای کــه بــا رویکــرد تطبیقــی بــه
ایــن موضــوع پرداختــه «مطالعــۀ تطبیقــی در زمینــۀ ارتــداد و احــکام و آثــار آن»(رحیمــی)1379 ،
اســت .نویســنده در پژوهــش مذکــور ،کوشــیده بــه مطالعــه و بررســی تطبیقی تمــام احــکام ارتداد
عمدتــا بــا نــگاه توصیفــی بپــردازد .وجــه تمایــز ایــن نوشــتار از پژوهــش مذکــور در مرتبــه اول ،ایــن
اســت کــه تمرکــز بحــث بــر توبــه و اســتتابه بــا محوریــت خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــاg
اســت .دوم اینکــه در ایــن تحقیــق بــه بیــان مســتندات فقهــی و ارزیابــی آنهــا بــا نــگاه توصیفــی
تحلیلــی پرداختــه شــده اســت .ســومین و مهمتریــن وجــه تمایــز اینکــه ایــن نــگارش بــه ارزیابــی
انتقــادی دیــدگاه مشــهور مبنــی بــر لــزوم اعــدام مرتد فطــری حتــی در فرض توبــه پرداخته اســت.

 .2سازماندهی بحث
در ایــن مقالــه ،پــس از بیــان دیــدگاه فقهــای امامیــه ،بــا تبویــب و دســتهبندی اخبــار ایــن بــاب،
آشــکار میشــود کــه مهمتریــن خبــر و مســتند بــر عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری ،خبــر علــی
بــن جعفــر از امــام رضــا علیــه الســام اســت .از آنجــا کــه میکوشــیم تــا در مقــام توهــم وجــوب
بــودن خبــر مذکــور را اثبــات کنیــم ،نگاهــی بــه دیدگاههــای موجــود در میــان فقهــای اهــل ســنت
و اخبــار موجــود در منابــع روایــی آنــان خواهیــم کــرد تــا دانســته شــود کــه نــگاه کلــی جامعــه
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اســامی ،آن بــوده کــه بــر قاضــی و حاکــم شــرع ،واجــب اســت بــه عنــوان یکــی از ارکان و عناصــر
ضــروری در آییــن دادرســی کیفــری ،مرتــد فطــری را دعــوت بــه توبــه کنــد .در چنیــن ظرفــی امــام
رضــا  gنهــی از اســتتابه میفرمایــد کــه میتوانــد حاکــی از عــدم لــزوم و ضــرورت اســتتابه نــه
عــدم جــواز و مشــروعیت آن باشــد؛ بنابرایــن خبــر مذکــور ،مجمــل میشــود .در ادامــه واکاوی
مقتضــای خبــر علــی بــن جعفــر ،میکوشــیم تــا نســبت بیــن اســتتابه و توبــه را بیــان کنیــم تــا
دانســته شــود بــر فــرض کــه امــام در مقــام بیــان عدم جــواز اســتتابه هــم باشــد همچنان اســتظهار
و اســتفاده عــدم جــواز پذیــرش توبــه ،فاقــد پشــتوانه لفظشــناختی اســت.

 .3دیدگاه فقهای امامیه دربارۀ استتابه مرتد فطری
بهرغــم آنکــه برخــی مدعــی شــهرت(یزدى1415 ،ق ،ج )166 :4عــدم خالف(بحرانــى،
1405ق ،ج )14 :11و بلکــه مدعــی اجمــاع فقهــای امامیــه بــر عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری
شــدهاند(ابن زهــره 1417 ،ق)380 :؛ امــا واکاوی ایــن مطلــب در کتــب فقهــی ،پژوهشــگر را
بــر ایــن مطلــب واقــف میســازد کــه برخــی فقهــای بــزرگ شــیعه ،بــه چشــم تردیــد بــه ایــن رأی
نگریســتهاند .البتــه بیتردیــد جمــع کثیــری از ایشــان ،تصریــح بــه عــدم جــواز اســتتابه کردهانــد.
در ادامــه بــه بیــان دیدگاههــا در ایــن بــاره میپردازیــم.
 .1-3عدم جواز استتابه
بســیاری از فقهــا ،مرتــد فطــری را محکــوم بــه اعــدام میداننــد .البتــه کیفیت فتــوا دربــارۀ ایــن فرع،
متفــاوت اســت .برخــی ارتــداد فطــری را ســبب وجــوب قتــل دانســت ه و ســخنی از اســتتابه وی به میان
نیاوردهانــد .بدیــن ترتیــب ،جایگاهــی بـرای اســتتابه قائــل نشــدهاند(مفید1413 ،ق800 :؛ حلبــى،
1403ق311:؛ ابــن حمــزه طوســی1408،ق .)424:برخــی دیگــر از فقهــا ،تصریــح بــه عــدم جــواز
ّ
اســتتابه کردهاند(حلــى ،بیتــا ،ج7 :5؛ طوســى1400 ،ق666 :؛ ابــن زهــره1417 ،ق 380:؛
كیــدرى1416 ،ق 465 :؛ راونــدى1405 ،ق ،ج204 2:؛ مجلســى1404 ،ق ،ج15 :16؛ بحرانــى،
ّ
1405ق ،ج14 :11؛ ابــن ادریــس1410 ،ق ،ج707 :2؛ حلــى1405 ،ق.)567 :
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 .2-3تصریح به جواز استتابه
بــر خــاف دیــدگاه پیشــین کــه اســتتابه مرتـ ّـد را جایــز نمــی دانســت ،از دو فقیــه شــیعی حکایت
شــده کــه تصریــح بــه وجــوب اســتتابه مرتـ ّـد کردهانــد .محقــق اردبیلــی از ابــن جنید(اردبیلــى،
1403ق ،ج )326 :13و محقــق یــزدی از اســکافی(یزدى1415 ،ق ،ج )166 :4ایــن دیــدگاه
را حکایــت کردهانــد .شــهید ثانــی نیــز ادلــه را بــه نفــع همیــن دیــدگاه میدانــد لکــن نظــر بــه
مخالفــت آن بــا دیــدگاه مشــهور ،از صراحــت در فتــوا بــه آن پرهیــز میکنــد .ایشــان در ایــن بــاره
مینویســد« :ظاهــر کالم ابــن جنیــد ،ایــن اســت کــه ارتــداد ،یــک قســم بیشــتر نــدارد و اســتتابه
مرتــد ،واجــب اســت .اگــر توبــه کــرد کــه پذیرفتــه میشــود وگرنــه محکــوم بــه قتــل اســت ...ادلــه
معتبــر ،داللــت بــر همیــن دیــدگاه میکنــد ...لکــن مشــهور بلکــه مذهــب امامیــه بــر مبنــای
تفصیــل مذکــور [بیــن مرتــد فطــری و ملــی] است»(شــهید ثانــی1413 ،ق ،ج.1)25 :15
 .3-3تردید و احتیاط در مسئله
فیــض کاشــانی پــس از ارائــه و ارزیابــی ادلــۀ مربــوط بــه ایــن فــرع ،ضمــن اشــاره بــه دیــدگاه
ّ
اســکافی مبنــی بــر لــزوم اســتتابه مطلــق مرتدیــن ،ایــن دیــدگاه را شــاذ و لکــن احــوط توصیــف
میکند(فیــض کاشــانی ،بیتــا ،ج .2)104 :2و در کتــاب دیگــر خــود صریحــا ابــراز مـیدارد کــه
«احــوط ،اســتتابه مرتــد فطــری اســت» (3فیــض کاشــانی 1418 ،ق.)55 :
ّ
 .4ادلۀ مشهور امامیه بر عدم جواز استتابه مرتد فطری
دانســته شــد کــه مشــهور فقهــای امامیــه ضمــن تفصیــل بین مرتـ ّـد فطــری و ملــی ،مرتــد فطری
را محکــوم بــه قتــل میداننــد بــی آنکــه اســتتابه و دعــوت بــه توبــه شــود .مهمتریــن دلیــل مشــهور
ب و إال قتــل ...و عمــوم األدلّــة المعتبــرة یـ ّ
ـدل علیــه...إال
 .1و یظهــر مــن ابــن الجنیــد أن االرتــداد قســم واحــد ،و أنــه یســتتاب ،فــإن تــا 
أن المشــهور بــل المذهــب هــو التفصیــل المذكــور
 .2خالفا لإلسكافی فیستتاب مطلقا فان امتنع قتل ،و هو شاذ و ان كان أحوط
 .3األحوط استتابة الفطری أیضا
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بــر حکــم مذکــور ،برخــی اخبــاری اســت کــه در ایــن بــاره وارد شــده اســت .در اینجــا میکوشــیم
بــا تبویــت و دســتهبندی مجمــوع اخبــاری کــه مســتند فقهــا در طــول قــرون متمــادی قــرار گرفتــه
اســت ،ایــن نتیجــه را تحصیــل کنیــم کــه مهمتریــن خبــر بــر عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری،
خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا gاســت .البتــه برخــی فقهــا از اجماع بــه عنــوان یکــی از ادله
ـودن آن ،رتبــۀ
حکــم مذکــور یــاد کردهاند(ســبزوارى1421 ،ق .)499 :لکــن نظــر بــه مدرکــی بـ ِ

اجمــاع مذکــور بعــد از اخبــار خواهــد بــود و مســتند اصلــی ،همان اخبــار خواهد بــود کــه در اینجا
اشــاره شــد .اخبــار ایــن بــاب ،بــر دو قســم مطلق و مقیــد هســتند .برخی اخبــار در خصــوص مرتد
فطــری وارد شــد ه و حکــم بــه لــزوم اســتتابه مرتـ ّـد فطــری کردهانــد .برخــی دیگــر مطلــق هســتند
کــه البتــه خــود ایــن اخبــار مطلــق نیــز بــه دو شــکل وارد شــد ه کــه اشــاره خواهــد شــد.
 .1-4اخبار مطلق و فاقد قید استتابه
در ایــن قســم بــه اخبــاری اشــاره میکنیــم کــه دربــارۀ حکــم کیفــری مرتــد صــادر شــده لکــن
ســخنی از اســتتابه و حکــم تکلیفــی یــا وضعــی آن بــه میــان نیــاورده اســت .ایــن اخبــار عبــارت
اســت از:
 .1-1-4از رســول خــدا ص نقــل شــده کــه فرمــود :هــر کــس کــه دیــن خــود را تغییــر دهــد او را
بکشــید(نورى1408 ،ق ،ج.)163 :18
 .2-1-4محمــد بــن مســلم گویــد از امــام صــادق  gدربــارۀ مرتـ ّـد پرســیدم .آن حضــرت در
پاســخ فرمودنــد :کســی کــه از اســام روی گردانــد و پــس از آنکــه اســام داشــته اســت بــه آنچــه بــر
پیامبــر نــازل شــده کفــر بــورزد توبـهاش پذیرفتــه نمیشــود و قتلــش واجــب اســت ،همســرش از او
جــدا مــی شــود و اموالش در میــان فرزندانــش تقســیم میگردد(كلینــى،1429ق ،ج.)773 :11
 .2-4خبر مطلق دال بر وجوب استتابه
در ایــن قســم ،اخبــاری را ارائــه میکنیــم کــه اســتتابه و دعــوت مرتــد بــه توبــه را بــه شــکل مطلق،
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واجــب ســاختهاند و در ایــن میــان ،فرقــی بیــن مرتــد فطــری و ملــی نگذاشــتهاند .در موثقــه عبــاد
بــن صهیــب از امــام صــادق  gآمــده کــه «مرتـ ّـد ،اســتتابه میشــود .اگــر توبــه کــرد کــه رهــا
میگــردد وگرنــه کشــته میشود(طوســى1407 ،ق ،ج .)144 :10مشــابه همیــن خبــر توســط
ابــن محبــوب گــزارش شــده اســت( .حــر عاملــى1409 ،ق ،ج28؛.)327
ّ
 .3-4اخبار مقید به مرتد فطری
دیدیــم کــه در میــان اخبــار و گزارشهــای پیشــین ،هیــچ خبــری کــه بــه صــورت خــاص و
مســتقیم ،ناظــر بــه بحــث از مرتــد فطــری و اســتتابه وی باشــد وجــود نداشــت .تنهــا خبــری کــه
ســخن از اســتتابه مرتــد فطــری بــه میــان آورده اســت خبــر علــی بــن جعفــر اســت کــه میگویــد
از امــام رضــا  gدربــارۀ مســلمانی پرســیدم کــه مســیحی شــده اســت .امــام فرمودنــد :بــی آنکــه
اســتتابه شــود کشــته میشــود .گفتــم اگــر مســیحی بــوده ســپس مســلمان شــده و آنــگاه مرتــد
شــده باشــد؟ امــام در پاســخ فرمودنــد :اســتتابه و دعــوت بــه توبــه میشــود .اگــر پذیرفــت کــه رهــا
میشــود وگرنــه کشــته میشــود(حر عاملــى1409 ،ق ،ج .)325 :28سلســلۀ ســند ایــن خبــر،
ب عــن محمــد بــن یحیــى عــن العمركــی بــن علــی عــن
بــه ایــن شــرح اســت« :محمــد بــن یعقــو 
علــی بــن جعفــر عــن أخیــه أبــی الحســن  »...gکــه همگــی روات ،امامــی ثقــه جلیــل هســتند.
خــود محمــد بــن یعقــوب کلینــی کــه «موثقتریــن مــردم در حدیــث است»(نجاشــى1407 ،ق:
 )377محمــد بــن یحیــی عطــار نیــز از ثقــات است(مجلســى1420 ،ق )175 :کــه «کلینــی از او
روایــت کــرده است»(طوســى1427 ،ق .)439 :محمــد بــن یحیــی ،حدیــث را از عمرکــی بــن علی
نقــل کــرده کــه وی نیــز مــورد توثیــق اهــل رجــال قــرار گرفتــه است(مجلســى1420 ،ق .)135 :او
نیــز از علــی بــن جعفــر نقــل میکنــد کــه جایــگاه او باالتــر از آن اســت کــه نیــاز بــه بررســی رجالــی
داشــته باشــد.
در ایــن خبــر بــه وضــوح و صراحــت دربــارۀ حکــم مرتــد فطــری ،تفصیــل بیــن اقســام مرتــد و
نیــز حکــم اســتتابه مرتــد فطــری ،ســخن بــه میــان آمــده اســت .بــر پایــۀ ایــن خبــر ،از اســتتابه
مرتــد فطــری نهــی شــده اســت .البتــه خبــر دیگــری نیــز دربــارۀ اســتتابه مرتــد فطــری وارد شــده
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اســت کــه در آن هــم محضــر نورانــی امــام رضــا gمحــل رجــوع و پرســش اســت لکــن ســند خبــر
ضعیــف است(طوســى1390 ،ق ،ج 4؛  )254خبــر صحیــح دیگــری نیــز توســط عمار ســاباطی از
امــام صــادق  gگــزارش شــده کــه آن حضــرت فرمودنــد :هــر مســلمانی کــه از اســام بــر گــردد
و محمــد  nرا انــکار و تکذیــب نمایــد ،خونــش بــر هــر کــس کــه بشــنود مبــاح اســت و زنــش از
او جــدا شــده و اموالــش میــان ورثــه تقســیم میگــردد .بــر امــام واجــب اســت کــه او را بکشــد و
اســتتابه ننماید(طوســى1407 ،ق ،ج  .)137 :10ایــن خبــر نیــز اعــم از مســلمانی اســت کــه از
ابتــدا مســلمان بــوده ســپس مرتــد گشــته یــا اینکــه پیــش از اســام ،بــر دیــن دیگــری بوده اســت.
آخریــن خبــری کــه در ایــن بــاره میتــوان یافــت خبــری از امیرالمومنیــن اســت کــه بــدون ســند در
برخــی منابــع روایــی گــزارش شــده اســت کــه حضــرت علــی ع دســتور قتــل مرتــدی را صــادر کرد
و فرمــود :هرکــه بــر اســام ،متولــد شــده و دیــن خــود را تغییــر دهــد کشــته میشــود بــی آنکــه
اســتتابه شــود(نورى1408 ،ق ،ج)164 :18؛ بنابرایــن مهمتریــن خبــر در ایــن بخــش ،خبــر علی
بــن جعفــر از امــام رضــا  gاســت .ایــن خبــر ،مســتندی شــده تــا مشــهور فقهــای امامیــه ،حکــم
بــه عــدم جــواز اســتتابه مرتــد دهنــد .اخبار مطلــق را به وســیله آن مقیــد ســازند و اخبار دســته دوم
را ناظــر بــه غیــر مرتــد فطــری بداننــد .از ایــن رو ضــرورت دارد تــا کیفیــت مواجهــه مشــهور در مقام
جمــع بیــن اخبــار را بررســی و در ادامــه بــه واکاوی مقتضــای داللــت خبــر مذکــور بپردازیــم .البتــه
از آنجــا کــه در صــدد اثبــات آن هســتیم کــه خبــر مذکــور ،در مقــام توهــم وجــوب صــادر شــده ،الزم
اســت بــه بیــان دیدگاههــا و اخبــار فقهــای اهــل ســنت اشــاره کنیــم تــا رأی حاکــم بــر جامعــه را
بتوانیــم کشــف کنیــم و از ایــن رهگــذر ،در مظــان و توهــم وجــوب بــودن اســتتابه بــه خوبــی آشــکار
گــردد.
 .4-4مقتضــای جمــع بیــن اخبــار :بــه حکــم صناعــت پذیرفتــه شــده اصولــی مبنــی بــر لــزوم
حمــل مطلــق بــر مقیــد ،مشــهور فقهــای امامیه ،بــه مقتضــای اخبار مقیــد ،عمــل نمــوده و اخبار
مطلــق را بــر آنهــا حمــل کردهانــد؛ بنابرایــن اخبــار قســم اول کــه بــه صــورت مطلــق ،وارد شــده
و ســخن از اســتتابه بــه میــان نیــاورده ،مختــص مرتـ ّـد فطــری اســت و خبــر قســم دوم کــه به شــکل
ّ
مطلــق ،لــزوم اســتتابه را مطــرح ســاخته مخصــوص مرتـ ّـد ملــی اســت؛ امــا بــا بررسـیهایی کــه در
ادامــه ارائــه میکنیــم پــارهای از تأمــات در ایــن وجــه جمــع ،آشــکار خواهــد شــد؛ زیــرا بــه نظــر
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میرســد اساســا خبــر مقیــدی کــه توســط جنــاب علــی بــن جعفــر از محضــر امــام رضــا  gصادر
شــده اساســا در مقــام بیــان حرمــت اســتتابه توســط حاکــم شــرع نیســت .بــه عبــارت دیگــر ،نهــی
در خبــر مذکــور ،ظهــور در حرمــت نــدارد تــا آنــگاه بحــث از تعــارض بــدوی آن بــا اخبــار مطلــق
مطــرح گــردد و ضرورتــی بــرای حمــل مطلــق بــر مقیــد دیــده شــود .تأمــات دیگــری نیــز وجــود
دارد کــه در ادامــه اشــاره خواهــد شــد.
ّ
 .5دیدگاه فقهای اهل سنت دربارۀ استتابه مرتد فطری
فقهــای اهــل ســنت نیــز پیرامــون اســتتابه مرتـ ّـد ،اختــاف نظــر دارند(قرطبــی1421 ،ق ،ج:7
 .)152در اینجــا بــه دیدگاههــای موجــود در ایــن بــاره اشــاره میکنیــم.
 .1-5وجوب استتابه
مشــهور فقهــای اهــل ســنت ،اســتتابه را بــه نحــو مطلــق در هــر دو قســم فطــری و ملــی واجــب
میداننــد و اساســا تفصیلــی بیــن ایــن دو قســم نمیدهنــد .بــه عطــاء بــن ابــی ربــاح ،ابراهیــم
نخعــی ،مالــک ،ســفیان ثــوری ،اوزاعــی ،شــافعی ،احمــد ،اســحاق و اصحــاب رأی ،ایــن دیــدگاه
نســبت داده شــده اســت(ر.ک :ابــن منــذر نیشــابوری1425 ،ق ،ج .)53 :8
 .2-5عدم جواز استتابه
برخــی فقهــای اهــل ســنت ،صــرف ارتــداد را ســبب وجــوب قتــل میداننــد و در ایــن
جهــت تفاوتــی میــان اقســام ارتــداد قائــل نیســتند؛ بنابرایــن هیــچ جایگاهــی بــرای اســتتابه
نمیشناســند .بــه عبیــد بــن عمیــر و طــاووس ،ایــن دیــدگاه نســبت داده شــده اســت(ر.ک:
همــان).
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 .3-5استحباب استتابه
برخــی فقهــای اهــل ســنت معتقدنــد «مســتحب اســت کــه مرتـ ّـد ،اســتتابه و دعــوت بــه اســام
شــود؛ زیــرا احتمــال دارد اســام بیــاورد لکــن واجــب نیســت»(ابوبکر کاشــانی1406 ،ق.)135 :
امــام احمــد بــن حنبــل ،بنابــر یکــی از دو دیدگاهــی کــه از وی نقــل شــده همین دیــدگاه را داشــته
اســت(ابو یعقــوب مــروزی1425 ،ق ،ج .)4649 :9
ّ
 .4-5تفصیل بین اقسام مرتد
از عطــاء بــن ابــی ربــاح ،دیــدگاه دیگــری نیــز نقــل شــده اســت مبنــی بــر اینکــه مرتــد ،اگــر
مســلمان و مســلمان زاده باشــد و مرتــد گــردد اســتتابه وی جایــز نیســت لکــن چنانچــه مشــرک
ّ
مرتــد شــود اســتتابه وی واجــب اســت(ر.ک :ابــن منــذر
باشــد ســپس اســام بیــاورد و آنگــه
نیشــابوری1425 ،ق ،ج .)53 :8

 .6ادلۀ مشهور اهل سنت بر مطلقانگاری استتابه
دانســته شــد کــه مشــهور فقهــای اهــل ســنت ،اســتتابه مرتـ ّـد را بــه صــورت مطلــق ،واجــب
ّ
مرتــد قائــل نیســتند .مهمتریــن دلیــل
میداننــد و در ایــن جهــت ،تفصیلــی میــان اقســام
ایشــان بــر وجــوب اســتتابه ،اخبــاری اســت کــه در ایــن بــاره وارد شــده اســت .در واقــع ،اخبــار و
گزارشهــای وارد شــده در منابــع روایــی اهــل ســنت ،مشــتمل بــر دو قســم اخبــار مطلــق و مقیــد
اســت .در اخبــار مطلــق ،ســخن از لــزوم قتــل مرتـ ّـد بــه میــان آمــده و در اخبــار مقیــد ،قتــل مرتـ ّـد،
مقیــد بــه عرضــه اســتتابه شــده اســت؛ بنابراین مرتبــه قتــل ،متأخر از اســتتابه اســت .درخــور ذکر
اســت کــه هیــچ یــک از اخبــار مطلــق و مقیــد ،تفصیلــی بیــن اقســام مرتـ ّـد به لحــاظ فطــری و ملی
بــودن ندادهانــد .در ادامــه هــر دو دســته اخبــار اشــاره خواهــد شــد.
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 .1-6اخبار مطلق
برخــی گزارشهــا و اخبــاری کــه بــه شــکل مطلــق ،داللــت بــر لــزوم قتــل مرتـ ّـد میکننــد عبــارت
است از:
 .1-1-6جنــاب عثمــان از پیامبــر  nنقــل میکنــد کــه ایشــان فرمودنــد« :خــون مســلمان،
حــال نیســت مگــر بــه ســه ســبب :کفــر پــس از اســام ،زنــا پــس از احصــان ،قتــل نفســی کــه در
برابــر نفــس دیگــر نباشــد»(ترمذی1395 ،ق ،ج .)460 :4
 .2-1-6معــاذ بــا شــخصی یهــودی مواجــه شــد کــه اســام آورده و پــس از دو مــاه از بــه دیــن
خــود برگشــته بــود .عــرض کــرد« :واللــه نخواهــم نشســت تا آنکــه گردنــش را بزنــم .خدا و رســولش
حکــم کردهانــد کــه هــر کــس از دیــن برگشــت او را بکشــید»(ابن حنبــل1421 ،ق ،ج .)334 :36
 .3-1-6عکرمــه گویــد علــی  gگروهــی کــه را کــه مرتـ ّـد شــده بودنــد بــه آتــش ســوزاند .ماجــرا
بــه ابــن عبــاس رســید .وی گفــت :مــن هرگــز آنــان را نمیســوزاندم؛ زیــرا پیامبــر فرمــود :به شــکل
عذابهــای الهــی عــذاب ندهیــد .اگــر مــن بــودم آنــان را بــه قتــل میرســاندم چراکــه رســول خــدا
فرمــود :هــر کــس کــه دیــن خــود را تغییــر داد ،او را بکشــید .ماجــرا بــه علــی  gرســید .ایشــان
فرمودنــد :وای بــر ابــن عباس!(ابــی داود ،بیتــا ،ج.)126 :4
 .2-6اخبار مقید
در مقابــل اخبــار و گزارشهــای پیشــین کــه ســخنی از لــزوم اســتتابه بــه میــان نیــاورده بــود و بــه
صــورت مطلــق ،حکــم مرتــد را قتــل میدانســتند ،اخبــار دیگــری حکایــت از لــزوم اســتتابه دارنــد
کــه اشــاره خواهــد شــد.
 .1-2-6جنــاب عمــر بــه یکــی از ســربازان ســپاه اســام عــرض کــرد آیــا فالنــی را میشناســی؟
وی پاســخ داد :آری! کافــر شــد .جنــاب عمــر عــرض کــرد :با او چــه کردید؟ پاســخ داد کــه گردنش
را زدیــم .ایشــان عــرض کــرد« :چــرا ســه روز بــه وی ســکونت و اطعــام ندادیــد و او را اســتتابه و
دعــوت بــه توبــه نکردیــد؟ شــاید توبــه میکــرد و بــه ســوی خــدا بــاز میگشــت .خدایــا! مــن در
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ایــن ماجــرا شــریک نبــودهام و بــه دســتور مــن انجــام نشــده و آنگاه کــه گــزارش آن بــه من رســیده
هرگــز بــه آن رضایــت نمــی دهم»(بیهقــی1424 ،ق ،ج .)359 :8
 .2-2-6از علــی  gنقــل شــده کــه فرمــود :مرتــد را بایــد تــا ســه روز اســتتابه نمود(إبــن أبــی
شــیبة1409 ،ق ،ج.)441 :6
 .3-2-6عبداللــه بــن مســعود گروهــی را کــه مرتـ ّـد شــده بودنــد دســتگیر کــرد و بــرای جنــاب
عثمــان ،نامــه نگاشــت و کســب تکلیــف نمــود .وی در پاســخ نوشــت :دیــن حــق و شــهادت ال الــه
اال اللــه را بــر ایشــان عرضــه بداریــد .چنانچــه پذیرفتنــد رهایشــان کنیــد وگرنــه آنهــا را بکشــید.
عبداللــه بــن مســعود نیــز چنیــن کــرد .برخــی دیــن را پذیرفتنــد و آزاد شــدند .گروهــی نیــز
نپذیرفتنــد و کشــته شــدند(متقی هنــدی1401 ،ق ،ج  .)548 :14نظــر بــه لــزوم حمــل مطلــق
بــر مقیــد ،مشــهور فقهــای اهــل ســنت در مواجهــه بــا اخبــار مذکــور ،بــه اخبــار مقیــد عمــل و قتل
مرتــد را مشــروط بــه اســتتابه وی کردهانــد.

.7بررسی مالزمه میان استتابه و قبول توبه
پرسشــی کــه در اینجــا بایــد پاســخ دهیــم ایــن اســت کــه آیــا میــان حکــم اســتتابه و قبــول توبــه،
تــازم وجــود دارد؟ بــر فــرض اگــر از خبــر علــی بــن جعفــر چنیــن اســتظهار و اســتنباط کنیــم کــه
امــام رضــا  gدر مقــام بیــان حرمــت و عــدم جــواز اســتتابه هســتند ،آیــا حکــم بــه عــدم جــواز
اســتتابه مرتـ ّـد فطــری ،الزمـهاش عــدم پذیــرش توبــه مرتـ ّـد فطــری اســت؟ بــه عبــارت دیگــر اگــر
مرتـ ّـد فطــری بــی آنکــه اســتتابه شــود ،خــودش ابتــدا بــه توبــه نمــود و از ارتــداد خویــش بازگشــت
آیــا توبــه وی پذیرفتــه میشــود؟
در پاســخ بایــد بگوییــم بــی تردیــد حکــم مشــهور فقهــای اهــل ســنت مبنــی بــر لــزوم اســتتابه،
تــازم بــا قبــول توبــه دارد؛ زیــرا معنــا نــدارد کــه مرتـ ّـد ،دعــوت بــه توبــه شــود لکــن توبــه او پذیرفتــه
نشــود لکــن فتــوای مشــهور فقهــای امامیــه مبنی بــر عدم جــواز اســتتابه ،تالزمــی با عــدم پذیرش
توبــه نــدارد؛ زیــرا بــر فــرض کــه اســتتابه ،جایــز نباشــد هرگــز بــدان معنــا نخواهــد بــود کــه توبــه
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ابتدایــی مرتــد ،پذیرفتــه نشــود .ایــن در حالــی اســت کــه مشــهور فقهــای امامیــه ،بهرغــم آنکــه
اســتتابه را جایــز نمیداننــد توبــه مرتـ ّـد فطــری را نیــز بــه حســب ظاهــر و آثــار کیفــری دنیــوی و
نــه از منظــر پــروردگار و آثــار اخــروی مقبــول نمیدانند(انصــارى1415 ،ق ،ج 324 :5؛ بحرانــى،
 1405ق ،ج28 :24؛ كاشــف الغطــاء1422 ،ق .)24 :شــهید ثانــی ،قــول بــه عــدم قبــول توبــه
مرتــد فطــری را بــه مشــهور فقهــا نســبت میدهد(شــهید ثانــی1412 ،ق ،ج.1)371 :2
امــا در مقابــل مشــهور فقهــای امامیــه ،برخــی از فقهــا تصریــح بــه قبــول توبــه مرتــد کردهانــد.
ابــن بــراج دربــارۀ اســتتابه مرتــد فطــری مینویســد «اگــر مســلمانی مرتـ ّـد شــود  ...بایــد کشــته
شــود بــی آنکــه اســتتابه گردد»(ابــن بــراج 1406 ،ق،ج .)161 :2امــا در جــای دیگــر پیرامــون
مرتــد فطــری ،مــی نویســد« :قتــل او واجــب اســت بــی آنکــه اســتتابه شــود .پــس اگــر توبــه کــرد
کســی حــق تعــرض بــه او نــدارد امــا اگــر توبــه نکــرد در حــال کشــته مــی شــود( ».ابــن بــراج،
1406ق،ج .)552 :2ابــن بــراج بــا ایــن عبــارات ،در مقــام نفــی تــازم میــان عــدم جــواز اســتتابه
و عــدم پذیــرش توبــه اســت .بنابرایــن مرتــد فطــری از ســوی حاکــم شــرع ،دعــوت بــه توبــه نمــی
شــود لکــن چنانچــه خــودش توبــه نمــود توبــه او پذیرفتــه خواهد شــد .محقق شوشــتری در شــرح
لمعــه بــه ایــن مطلــب تصریــح میکنــد و مینویســد« :بنابــر تحقیــق ،مرتــد فطــری اســتتابه
نمیشــود لکــن اگــر خــودش اقــدام بــه توبــه کنــد توبـهاش پذیرفتــه میشــود و قتــل از او ســاقط
میگردد»(شوشــترى1406 ،ق ،ج .)129 :11البتــه خــود شــهید ثانــی نیــز تالزمــی میــان دو
فــرع مذکــور نمیبینــد و پــس از نقــل دیــدگاه مشــهور ،خــاف آن را اقــوی توصیــف میکنــد و
عــدم اســتتابه را دلیــل بــر عــدم پذیــرش توبــه نمیدانــد بلکــه قائــل بــه پذیــرش توبــه مرتــد فطــری
اســت بــا ایــن تفــاوت کــه پذیــرش توبــه را صرفــا جهــت نفــی آثــار ظاهــری کافــر از قبیــل نجاســت
و  ...مفیــد میدانــد لکــن در عیــن پذیــرش توبــه ،همچنــان فتــوا بــه وجــوب قتــل وی میدهــد
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(شــهید ثانــی1412 ،ق،ج .)371 :2عالمــه مجلســی نیــز فتــوا بــه پذیــرش توبــۀ مرتــد فطــری را
«اظهــر عنــد المتأخریــن» توصیــف میکند(مجلســى1406 ،ق ،ج .)187 :1آقــا رضــا همدانــی
در مصبــاح الفقیــه مینویســد« :حــق ،آن اســت کــه اســام از مرتــد فطــری هــم ظاهــرا و هــم
 .1و لو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة كما ال تقبل توبته فی غیره على المشهور و األقوى قبولها و إن لم یسقط عنه القتل
 .2و لو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة كما ال تقبل توبته فی غیره على المشهور و األقوى قبولها و إن لم یسقط عنه القتل
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باطنــا پذیرفتــه میشــود و جــای هیــچ تردیــدی در ایــن مســئله نیســت»(همدانى1416 ،ق،ج:8
 .)307دلیــل و مســتند قائــان بــه عــدم پذیــرش توبــه مرتــد فطــری ،تعابیــری اســت کــه در اخبــار
ایــن بــاب وارد شــده اســت .تعابیــری نظیــر «الیســتتاب»« ،التقبــل توبتــه» و «یقتــل» کــه دومــی را
صریــح در عــدم پذیــرش توبــه دانســتهاند .البتــه تمســک بــه ایــن گونــه تعابیــر بــرای فتــوا بــه عــدم
پذیــرش توبــه مرتــد فطــری ،صحیــح بــه نظــر نمیرســد کــه در بخــش دیــدگاه برگزیــده دربــارۀ آن
ســخن خواهیــم گفــت؛ بنابرایــن نــه تنهــا نمیتــوان حرمــت و عــدم مشــروعیت اســتتابه مرتــد را
از خبــر علــی بــن جعفــر ،اثبــات کــرد بلکــه بــر فــرض بپذیریــم که نهــی امــام رضــا  gمولــوی و در
مقــام بیــان حرمــت بــوده اســت بــاز همچنــان میــان حرمــت اســتتابه و عــدم جــواز پذیــرش توبــه،
تالزمــی وجــود نخواهــد داشــت؛ از ایــن رو نمیتــوان مســتند بــه حدیــث منقــول از امــام رضــا g
کارکردهــای نهــاد توبــه در نظــام کیفــری را ســلب کــرد.

 .8دیدگاه مختار؛ جواز استتابه و پذیرش توبه
پــس از بیــان دیــدگاه مشــهور فقهــای امامیــه و اهــل ســنت و ارائــه ادلــه ایشــان ،در اینجا بــه بیان
دیــدگاه برگزیــده در مقــام اســتظهار از ادلــه بــاب ،بــا محوریــت خبــر رضــوی خواهیــم پرداخــت.
بــه نظــر میرســد اوال خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا  gهرگــز ظهــور در وجــوب نــدارد؛ زیــرا
در جایــی کــه بــه وضــوح میبینیــم جمهــور فقهــای اهــل ســنت و اخبــار آنــان ،ســخن از وجــوب
اســتتابه بــه میــان آورده انــد ،بــه خوبــی آشــکار میگــردد کــه فضــای عمومــی جامعــه ،چنــان
ذهنیتــی داشــته اســت کــه بــه عنــوان یکــی از ارکان و عناصــر اصلــی در آئیــن دادرســی کیفــر ،بــر
قاضــی و حاکــم شــرع ،الزم و فــرض اســت کــه حتمــا مرتــد فطــری را دعــوت بــه توبــه نمایــد .در
چنیــن ظرفــی امــام  gنهــی از اســتتابه میفرمایــد .بــه بــاور اصولیــان ،نهیــی کــه در مقــام توهم
وجــوب باشــد منجــر بــه مشــتبه شــدن حکــم و گنجانــده شــدن آن بــا عنــوان شــبهه حکمیــه بــه
ســبب اجمــال نــص میگردد(عراقــى ،بیتــا ،ج .)262 :3برخــی چنیــن نهیهایــی را ظاهــر در
ترخیــص میدانند(كلباســى ،بیتــا .)914 :برخــی دیگــر آنهــا را انشــائات مجمــل میداننــد
کــه ظهــور در هیــچ یــک از حرمــت یــا ترخیــص ندارد(مدنــى تبریــزى1429 ،ق.)24 :
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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بنابرایــن اصــا نمیتــوان از خبــری کــه در مقــام توهــم وجــوب ،صــادر شــده اســت حرمــت
اســتتابه را اســتفاده کــرد .از ایــن رو چنانچــه قاضــی و حاکــم شــرع ،بــی آنکــه بــر وی چنیــن کاری
در رونــد قضایــی و آییــن دادرســی کیفــری ،واجــب باشــد ،شــخصا و رأســا اقــدام بــه اســتتابه مرتــد
نمایــد و مرتــد نیــز توبــه کنــد ،وجهــی بــرای تمســک بــه خبــر مذکــور بــرای بــی اعتبــار دانســتن
نهــاد توبــه در ایــن فــرض وجــود نخواهــد داشــت .نکتــۀ دیگــری کــه در مقــام واکاوی مقتضــای
خبــر علــی بــن جعفــر و نقــد کیفیــت اســتظهار مشــهور فقهــا از خبــر مذکــور اســت ،این اســت که
اساســا عــدم جــواز اســتتابه ،هیــچ تالزمــی بــا عــدم پذیــرش توبــه نــدارد .چــه بســا حاکــم شــرع،
موظــف بــه اســتتابه نباشــد بلکــه ممنــوع از ایــن کار باشــد؛ امــا در عیــن حــال ،موظــف باشــد کــه
اگــر مرتـ ّـد بــه اراده خــود بــی آنکــه دعوتــی از ســوی حاکــم مبنــی بــر توبــه بــه او ارائــه شــود ،توبــه
کنــد ،توبــه او را بپذیــرد؛ بنابرایــن بــر فــرض کــه تعابیــر دســتۀ اول ،اجمــاع داشــته باشــد دلیلــی
بــر تحقــق اجمــاع ایشــان بــر عــدم پذیــرش توبــه نخواهــد بــود و وجهــی بــرای تمســک بــه اجمــاع
در ایــن زمینــه باقــی نخواهــد مانــد .از همیــن رو قبــا دیدیــم کــه برخــی فقهــا کامــا حکم ایــن دو
مســئله را از هــم متمایــز ســاختهاند و بــا آنکــه قائــل بــه عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطری شــدهاند،
فتــوا بــه پذیــرش توبــه وی دادهانــد.
نکتــه مهــم دیگــری کــه در مقــام واکاوی و ارزیابــی مقتضــای خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا
 gبایــد بیــان شــود ایــن اســت کــه اساســا ممکن اســت قیــد مرتــد در خبــر مذکــور ،برخــوردار از
حیــث تقییــدی و نــه حیــث تعلیلی باشــد .موضــوع یا متعلــق موضوع چنانچــه از حیثیــت تعلیلی
برخــوردار باشــد ،صــرف تحقــق عنــوان ،گرچــه در یــک آن و لحظــه بــرای ترتــب حکــم ،کفایــت
میکنــد؛ امــا چنانچــه از حیثیــت تقییــدی برخــوردار باشــد مادامــی حکــم بــر موضــوع ،مترتــب
میگــردد کــه موضــوع یــا متعلــق موضــوع ،بــر عنــوان خــود باقــی باشــد .بــه عنــوان مثــال در
عبــارت «المــاء المتغیــر نجــس» تغیــر را حیــث تعلیلــی بدانیــم آبــی کــه اوصــاف سـهگانه آن تغییر
کــرده باشــد ،نجــس خواهــد بــود حتی اگــر زوال اوصــاف ،صــورت پذیرد .بــه عبارت دیگــر چنانچه
مــا باشــیم و صــرف ایــن دلیــل یعنــی پــای هیــچ دلیــل دیگــری در میــان نباشــد ،زوال اوصــاف و
ســلب عنــوان ،مجــوزی بــرای ســلب حکــم نجاســت از آب نخواهــد بــود؛ امــا چنانچه بگوییــم تغیر
از حیــث تقییــدی برخــوردار اســت ،ترتــب نجاســت بــر آب مادامــی خواهــد بــود کــه عنــوان تغیــر
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باقــی باشــد و در آن فــرض کــه عنــوان تغیــر از آب ،زائــل گــردد ،وجهــی بــرای ترتــب حکــم باقــی
نخواهــد مانــد .دربــارۀ خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا  gنیــز بایــد بگوییــم کــه مرتـ ّـد فطری،
در آن حیــن کــه مرتــد اســت و بــر ارتــداد خــود باقــی اســت ،دعــوت بــه اســتتابه نمیشــود و الزم
اســت کشــته شــود .ایــن تعبیــر داللــت نمیکنــد کــه اگــر مرتــد ،از ارتــداد خــود دســت کشــید و
دیگــر عنــوان «مرتـ ّـد» بــر او صــادق نبــود ،همچنــان محکــوم بــه حکــم مذکــور باشــد.
اگــر هــم در برخــی اخبــار ،ســخن از عــدم جــواز توبــه مرتـ ّـد ،بــه میــان آمــده چــه بســا قضیــه فــی
واقعــه یــا ناظــر بــه پذیــرش توبــه بیــن خــود او و خدایــش باشــد نــه اینکــه ناظــر بــه احــکام ظاهــری
و آثــار کیفــری دنیــوی باشــد .بــه دیگــر بیــان ،احتمــال اســت کــه ایــن چنــد خبــر واحــد ،در مقــام
بیــان ایــن مهــم باشــند کــه هــر کــه بــه خــدا و رســولش کفــر بــورزد ،موفــق بــه توبــه نخواهــد شــد.
اینگونــه تعابیــر در روایــات مــا فــراوان اســت؛ بنابرایــن «عــدم قبــول توبــه ،منافاتــی بــا اســام
ندارد»(همدانــى1416 ،ق ،ج .)308 :8چــه بســا شــخصی بــه حســب واقــع ،توبــه اش پذیرفتــه
نشــود لکــن بــه حســب ظاهــر ،محکــوم بــه احــکام اســام باشــد و خــون و جــان او محتــرم شــمرده
شــود .ایــن احتمــال ،جــای اســتبعاد نــدارد کــه گفتــه شــود «عــدم قبــول توبــه ،بدیــن معناســت
کــه پشــیمانی از کفــر ،موجــب محــو آثــار پیشــین نخواهــد شــد .ایــن بــدان معنا نیســت که اســام
او کــه بعــد از آن حاصــل میشــود قبــول نگــردد .نهایتــا اســام الحــق ،موجــب پوشــاندن ســابق
نمیشــود گرچــه در غیــر مرتـ ّـد ،موجــب پوشــاندن ســابق مــی گردد»(همدانــى1416 ،ق ،ج:8
 .)308ضمــن اینکــه احتمــال دارد تعابیــری نظیــر «الیســتتاب» در مقابــل دیــدگاه فقهــای اهــل
ســنت صــادر شــده باشــد کــه فتــوا بــه وجــوب اســتتابه مرتـ ّـد میدادنــد .وجــود چنیــن محاملــی
بــرای اخبــار مذکــور ،میتوانــد موضــوع قاعــده درء را فراهــم ســازد؛ چراکــه پیامبــر اســامn
فرمودنــد «حــدود را بــه ســبب شــبهات ،دفــع کنید»(ابــن بابویــه1413 ،ق ،ج 1)74 :4و طــی
گــزارش دیگــر فرمودنــد :تــا آنجــا کــه میتوانیــد حــدود را از مســلمین دفــع نماییــد .اگــر بــرای
مســلمانی راه برونرفــت از حــد یافتیــد امــکان رفــع حــد را فراهــم ســازید چراکــه اگــر امــام در مقام
عفــو ،خطــا کنــد بهتــر از آن اســت کــه در راه عقوبــت ،بــه خطــا رود(ابــن أبــی جمهــور1405 ،ق،
ج.)349 :2
 .1ا ْد َر ُءوا ال ْ ُح ُدو َد ب ِالشُّ ُب َهاتِ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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محقــق اردبیلــی نیــز بــه برخــی از ایــن احتماالتــی کــه ذکــر کردیــم اشــاره مــی کنــد و در پایــان،
اســتظهاری مشــابه آنچــه بیــان شــد از اخبــار ایــن بــاب دارد و مینویســد« :احتمــال مـیرود کــه
اگــر مرتــد ،خــودش توبــه کنــد امــوال وی بــه او بازگــردد و کشــته نشــود و زن او کــه در عــده اســت
بــه او بازگردانــده شــود ...و آنچــه در اخبــار آمــده حمــل بــر صورتــی میشــود کــه حکــم قتــل بــر
مرتـ ّـد ،اجــرا شــده باشــد و یــا آنکــه توبــه نکــرده باشــد»(اردبیلى1403 ،ق ،ج)328 :13؛ بنابرایــن
محقــق اردبیلــی نیــز بــر ایــن مطلــب ،تاکیــد مـیورزد کــه احــکام ظاهــری کــه در اخبــار مربــوط به
مرتــد وارد شــده مربــوط بــه آن فــرض و صورتــی اســت کــه حکــم قتــل ،جــاری شــده باشــد یــا آنکــه
مرتــد ،بــر وصــف ارتــداد خــود باقــی باشــد؛ امــا چنانچــه بــه واســطه توبــه ،از ایــن عنــوان ،خــارج
گــردد دلیلــی بــر حمــل احــکام مذکــور بــر وی وجــود نــدارد.

نتیجه گیری
مشــهور فقهــای امامیــه قائــل بــه عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری شــده انــد .در مقابــل ،از ابــن
جنیــد و اســکافی حکایــت شــده کــه قائــل بــه وجــوب اســتتابه مطلق مرتـ ّـد شــده اند .شــهید ثانی
ّ
نیــز ،ادلــه را بــه نفــع همیــن دیــدگاه مــی دانــد .فیض کاشــانی ،ایــن دیــدگاه را شــاذ و لکــن احوط،
توصیــف مــی کند.
مهمتریــن دلیــل مشــهور بــر حکــم مذکــور ،خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا  gاســت کــه
در ایــن بــاره وارد شــده اســت .اجمــاع فقهــا ،نظــر بــه مدرکــی بودنــش ،رتبـهای متأخــر از اخبــار
خواهــد داشــت .اخبــار ایــن بــاب ،بــر دو قســم مطلــق و مقیــد هســتند .نظــر بــه لزوم حمــل مطلق
بــر مقیــد ،مشــهور بــه مقتضــای اخبــار مقیــد مبنــی بــر لــزوم اســتتابه مرتــد عمــل کردهانــد.
مشــهور فقهــای اهــل ســنت ،اســتتابه را بــه نحــو مطلــق در هــر دو قســم فطــری و ملــی واجــب
میداننــد و اساســا تفصیلــی بیــن ایــن دو قســم نمیدهنــد .در مقابــل ،برخــی از فقهــای اهــل
ســنت ،صــرف ارتــداد را ســبب وجــوب قتــل میداننــد و در ایــن جهــت تفاوتــی میــان اقســام
ارتــداد قائــل نیســتند .برخــی دیگــر فتــوا بــه اســتحباب اســتتابه دادهانــد .برخــی نیــز تفصیلــی
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مشــابه دیــدگاه فقهــای شــیعی دادهانــد.
اخبــار و گزارشهــای وارد شــده در منابــع روایــی اهــل ســنت ،مشــتمل بــر دو قســم اخبــار مطلق
و مقیــد اســت .در اخبــار مطلــق ،ســخن از لــزوم قتــل مرتـ ّـد بــه میــان آمــده و در اخبــار مقیــد،

قتــل مرتـ ّـد ،مقیــد بــه عرضــه اســتتابه شــده اســت؛ بنابرایــن مرتبه قتــل ،متأخر از اســتتابه اســت.
هیــچ یــک از اخبــار مطلــق و مقیــد ،تفصیلــی بیــن اقســام مرتـ ّـد بــه لحــاظ فطــری و ملــی بــودن،
ندادهانــد .نظــر بــه لــزوم حمــل مطلــق بــر مقیــد ،مشــهور فقهــای اهــل ســنت در مواجهه بــا اخبار
مذکــور ،بــه اخبــار مقیــد عمــل کردهانــد و قتــل مرتــد را مشــروط بــه اســتتابه وی کردهانــد.
بــر اســاس دیــدگاه مختــار و بــر پایــه ادلــه نقلــی در مجامــع شــیعی ،بــه نظــر میرســد خبــر علــی
بــن جعفــر از امــام رضــا ع دال بــر حرمــت اســتتابه نیســت؛ زیــرا در مقــام توهــم وجوب صادر شــده
اســت .ثانیــا بــر فــرض کــه اســتتابه را جایــز ندانیــم عــدم جــواز اســتتابه هیــچ تالزمــی بــا عــدم
جــواز پذیــرش توبــه نــدارد؛ بنابرایــن عــدم جــواز اســتتابه ،مــازم بــا عــدم پذیــرش توبــه نیســت
بلکــه چنانچــه مرتــد ،نســبت بــه توبــه اقــدام کنــد ،آثــار مدنــی و کیفــری بــر آن مترتــب میگــردد
خــواه توبــه مرتــد ،پــس از دعــوت قاضــی باشــد یــا اینکــه مرتــد ،ابتدائــا و بــدون دعــوت قاضــی بــه
توبــه ،اقــدام بــه ایــن مهــم کنــد .البتــه پرواضــح اســت کــه وقتــی ســخن از توبــه بــه میــان میآیــد
مقصــود ،توبــه بــا التــزام بــه لــوازم آن و عناصــر دخیــل در تحقــق آن اســت.
هیــچ اجماعــی از ســوی فقهــا بــر عــدم پذیــرش توبــه مرتــد فطــری منعقــد نشــده اســت .برخــی
فقهــا کامــا حکــم ایــن دو مســئله را از هــم متمایــز ســاختهاند و بــا آنکــه قائــل بــه عــدم جــواز
اســتتابه مرتــد فطــری شــدهاند فتــوا بــه پذیــرش توبــه وی دادهانــد.
ضمنــا قیــد مرتــد در روایــت امــام رضــا gمیتوانــد حیــث تقییــدی و نــه حیــث تعلیلــی باشــد؛
بنابرایــن مرتـ ّـد فطــری ،در آن حیــن کــه مرتــد اســت و بــر ارتــداد خــود باقــی اســت دعــوت بــه
اســتتابه نمیشــود و الزم اســت کشــته شــود .ایــن تعبیــر ،داللــت نمیکنــد کــه اگــر مرتــد ،از
ارتــداد خــود دســت کشــید و دیگــر عنــوان «مرتـ ّـد» بــر او صــادق نبــود همچنــان محکــوم بــه حکــم
مذکــور باشــد.
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تعبیــر بــه عــدم پذیــرش توبــه ،چــه بســا ناظــر بــه پذیــرش توبــه بیــن خــود او و خدایــش باشــد
نــه اینکــه ناظــر بــه آثــار مدنــی و کیفــری دنیــوی باشــد .ای چــه بســا شــخصی بــه حســب واقــع،
توبـهاش پذیرفتــه نشــود لکــن بــه حســب ظاهــر ،محکــوم بــه احــکام اســام باشــد و خــون و جــان
او محتــرم شــمرده شــود.
نظــر بــه وجــود محامــل متعــدد بــرای حمــل اخبــار واحــد ایــن بــاب بــر آنهــا ،مــی تــوان مدعــی
تحقــق موضــوع قاعــده درء لــذا نظــر بــه لــزوم تحفــظ بــر دمــاء و تأکیــد شــارع بــر دفــع حــدود بــه
شــبهات ،نفــی اعــدام مرتــد فطــری در فــرض توبــه ،ضــروری بــه نظــر مــی پرســد.
نظــر بــه آنچــه در ایــن نوشــتار گذشــت ،اســتتابه و دعــوت مرتــد بــه توبــه توســط قاضــی واجــب
نیســت لکــن منعــی نیــز در ایــن جهــت ،وجــود نــدارد؛ بنابرایــن قاضــی میتوانــد مرتــد را دعــوت
بــه توبــه نمایــد و توبــه مرتــد فطــری هــم ســبب رفــع جمیــع آثــار مدنــی نظیــر خــروج امــوال وی از
تحــت ملکیــت و خــروج همســر از بــا عنــوان زوجیــت و  ...و نیــز رفــع جمیــع آثــار کیفــری نظیــر
مجــازات قتــل اســت.
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ـ سبزوارى ،على مؤمن ّقمى1421( .ق) .جامع الخالف و الوفاق .قم :زمینهسازان ظهور امام عصر.f
ـ شافعی أبو عبد الله محمد بن إدریس1410( .ق) .األم .بیروت :نشر دار المعرفة.
ـ شوشترى ،محمد تقى1406( .ق) .النجعة فی شرح اللمعة .تهران :كتابفروشى صدوق.
ّ
ـ (شهید ثانى) ،زین الدین بن على عاملی1412( .ق) .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -سلطان العلماء) .قم:
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم .قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
ـ طوسى ،محمد بن حسن1400( .ق) .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى .چاپ دوم .بیروت :دار الكتاب العربی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1390( .ق) .اإلستبصار فیما اختلف من األخبار .تهران :دار الكتب اإلسالمیة.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1407( .ق) .تهذیب األحكام .چاپ چهارم .تهران :دار الكتب اإلسالمیه.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1427( .ق) .رجال الشیخ الطوسی .چاپ سوم .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیهقم.
ـ عراقى ،ضیاءالدین1417( .ق) .نهایة األفكار .چاپ سوم .قم :بینا.
ـ فیض كاشانى ،محمد محسن1418( .ق) .النخبة فی الحكمة العملیة و األحكام الشرعیة .چاپ دوم .تهران :مركز چاپ و نشر
سازمان تبلیغات اسالمى.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ( .بیتا) .مفاتیح الشرائع .قم :كتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.
ـ قرطبی ،یوسف بن عبدالله1421( .ق) .استذکار .با تحقیق سالم محمد عطاء و محمد علی معوض .بیروت :نشر دار الکتب العلمیه.
ـ كاشف الغطاء ،حسن بن جعفر1422( .ق) .أنوار الفقاهة  -كتاب الزكاة .نجف :مؤسسه كاشف الغطاء.
ـ کلباسى ،محمد بن محمد ابراهیم( .بیتا) .رسائل المحقق الكلباسى .قم :بینا.
ـ كلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق1429( .ق) .الكافی .قم :دار الحدیث.
ـ كیدرى ،قطب الدین ،محمد بن حسین1416( .ق) .إصباح الشیعة بمصباح الشریعة .قم :مؤسسه امام صادق .g
ـ متقی هندی ،عالء الدین علی بن حسام الدین1401( .ق).كنز العمال فی سنن األقوال واألفعال .با تحقیق بكری حیانی  -صفوة
السقا.چاپ پنجم .بیجا :نشر مؤسسة الرسالة.
ـ مجلسى  ،محمد تقى1406( .ق) .روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه .چاپ دوم .قم :مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور.
ـ مجلسى  ،محمد باقر1404( .ق) .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول .چاپ دوم :تهران ،دار الكتب اإلسالمیة.
ـ ــ ــــــــــــــــــ1420( .ق) .الوجیزة فی الرجال .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
ـ مدنى تبریزى ،یوسف1429( .ق) .قواعد األصول .چاپ دوم .قم :بینا.
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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ـ مفیدّ ،
محمد بن محمد بن نعمان عكبرى1413( .ق) .المقنعة .قم :كنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
ـ نورى ،حسین بن محمد تقى1408( .ق) .مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .قم :مؤسسة آل البیت .b
ـ نجاشى ،ابو الحسن ،احمد بن على1407( .ق) .فهرست أسماء مصنفی الشیعة .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ همدانى ،آقا رضا بن محمد هادى1416( .ق) .مصباح الفقیه .قم :مؤسسة الجعفریة إلحیاء التراث و مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ یزدى ،محمد1415( .ق) .فقه القرآن .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
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حیدری نسب ،علیرضا؛ خاکپور ،حسین؛ چمنی ،فریبا ( .)1400اعتبارسنجی
روایت امام رضا  gدر تفسیر آیۀ  44سورۀ اعراف(نقدی بر دیدگاه آلوسی).
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.153-129 .)4( 9 .
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مقاله پژوهشی

اعتبارسنجی روایت امام رضا  gدر تفسیر
آیۀ  44سورۀ اعراف (نقدی بر دیدگاه آلوسی)

دریافت 1399/9/9 :پذیرش1399/10/21 :

علیرضا حیدری نسب ،1حسین خاکپور ،2فریبا چمنی

3

چکیده
روایــات ،پایــۀ دوم معــارف اســامی و از جهــت اعتبــار همســنگ قرآنانــد .بــاوجــود ایــن ،پــارهای
خصوصیــات بهویــژه بــرای روایــات تفســیری چــون ضعــف ســند ،اســباب تردیــد در صحــت برخــی از آنهــا
را فراهــم آوردهانــد .یکــی از ایــن روایــات ،روایتــی از امــام رضــا gاســت ،مبنــی بــر اینکــه مــراد از «مــؤذن»
َ َ َّ َ ُ َ ِّ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ
َّ
الظالم َ
یــن) امــام علــی gاســت.
در آیــه  44ســوره اعراف(فــأذن مــؤذن بینهــم أن لعنــة الل ِ
ــه علــى ِ ِ
آلوســی کــه شــماری روایــت از امــام رضــا gدر تفســیر خــود آورده ،ایــن روایــت تفســیری کالمــی را از
طریــق اهــل ســنت نــاوارد و درنتیجــه دور از صحــت دانســته اســت .بررســی و تحلیــل گزارشهــای مرتبــط
نشــان میدهــد ،بهرغــم وجــود زمینــه بــرای تردیــد در صحــت برخــی طــرق ایــن حدیــث ،طــرق برتــر نقــل
آن در مصــادر شــیعه چــون طــرق قمــی و کلینــی از وصــف صحــت برخــوردار بــوده ،میتوانــد شــواهدی
بــرای تصحیــح نقــل آن در مصــادر اهــل ســنت چــون طــرق حاکــم حســکانی باشــد .لــذا ورود ایــن روایــت
رضــوی از طــرق مختلــف در مصــادر فریقیــن ،در کنــار برخــورداری آن از انــواع شــواهد معنایــی ،چــون
نقــش انحصــاری بــرای انســان در محشــر ،موقعیــت خــاص اهلبیــت bدر شــریعت ،بهویــژه شــخصیت،
ســابقه و رفتــار امــام علــی gدســتمایههای کافــی بــرای اثبــات اعتبــار و صحــت کلــی حدیــثاســت.
یافتههــای پژوهــش همچنیــن نشــان میدهــد اســتبعاد آلوســی بیــش از آنکــه نتیجــه تحقیق باشــد ریشــه
در تعصبــات مذهبــی او دارد.
کلیدواژهها :روایات تفسیری ،آیۀ  44اعراف ،روایات امام رضا ،gرخدادهای قیامت ،محمود آلوسی.
 .1دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان(نویسندۀ مسئول)heydarynasab43@theo.usb.ac.ir :
 .2دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستانdr.khakpour@theo.usb.ac.ir :
 .3کارشناس ارشد تفسیر اثری دانشگاه سیستان و بلوچستانfaribachamani95@gmail.com :
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 .1مقدمه
روایــات بــه ســبب فقــدان قالــب اعجــازی از طرفــی و صراحــت در تعبیــر از ســوی دیگــر،
سرنوشــت متفاوتــی داشــته و در مســیر ناهمــوار نقــل و انتشــار خــود ،بهاقتضــای بار معناییشــان
مــورد اختــاف واقــع شــدهاند .ایــن مشــکل در ارتبــاط بــا روایــات تفســیری مضاعــف مینمایــد؛
ً
زیــرا ایــن روایــات کــه گاه در مقــام تعییــن مصــداق صــادر گشــتهاند ،معمــوال فاقــد ســند کامــل
و متصــل هســتند(دیاری .)44 :1390 ،از جملــه ایــن روایــات اختالفــی کــه ارتبــاط مســتقیمی
بــا محــور عمــده اختالفــات فریقیــن ،یعنــی مســئله خالفــت نیــز دارد اخبــار مناقــب امــام علــی
 gاســت .عیاشــی ،قمــی و کلینــی از امــام رضــا gروایــت کردهانــد کــه حضــرت در تفســیر
آیــۀ  44ســوره اعــراف فرمــود :مــراد از مــؤذن ،امــام علــی gاســت(قمی1404 ،ق ،ج231 :1؛
کلینــی ،1363 ،ج .)426 :1برخــی مفســران اهــل ســنت بــدون ذکــر دلیــل ،در صحــت حدیــث
پیشگفتــه تردیــد کردهانــد .آلوســی ،در تفســیر روح المعانــی ،مــراد از مــؤذن در آیــۀ مذکــور را
ً
ترجیحــا یکــی از فرشتگان(اســرافیل ،مالــک جهنــم یــا  )...دانســته و روایــت امــام رضــا gرا بــه
دلیــل عــدم ورود از طــرق اهــل ســنت و اینکــه امــام علــی ،gهمزمــان در حظایــر قدســی اســت،
دور از صحــت شــمرده است(آلوســی ،بیتــا ،ج .)123 :8گفتنــی اســت بــرای تفســیر پــارهای از
آیــات ،بهویــژه آن دســته کــه بــا عوالــم بــاال و تجربهناپذیــر چــون قیامــت مرتبــط هســتند ،راهــی
جــز اســتفاده از نقــل وجــود نــدارد .از قــرآن در ارتبــاط بــا مــراد از «مــؤذن» در آیــۀ فوقالذکــر کــه
در زمینــه گفتوگــوی اهــل محشــر اســت ،مطلــب زیــادی قابل اســتفاده نیســت .برخی مفســران
گفتهانــد« :مــؤذن» در ایــن آیــه نکــره آمــده چراکــه هــدف آیــه ،اعــام حکــم بــوده اســت .ایــن امــر
از امــور غیبــی اســت کــه بایــد بــرای تفســیرش بــه روایــات مراجعــه کرد(طنطــاوی ،بیتــا ،ج:5
276؛ رشــیدرضا1990 ،م ،ج.)379 :8
در ارتبــاط بــا تعییــن مــراد از «مــؤذن» ،شــماری روایــت با صیغــۀ تمریض (قیل یــا ُر َ
وی) وارد شــده
اســت کــه بــرای ارزشگــذاری آن روایــات ،پــارهای بررس ـیها ضــرورت دارد؛ بهویــژه آنکــه گفتــه
شــده اســت :در تفســیر ایــن آیــه روایتــی وارد نشــده و آنچــه ذکــر شــده اســت هــم قابــل اعتمــاد
نیســت(طنطاوی ،بیتــا ،ج .)276 :5از روایــات تفســیری مرتبــط بــا مــراد از «مــؤذن» در ایــن
آیــه ،دو قــول قابــل اســتفاده اســت :الــف .مــراد از آن یکــی از فرشــتگان الهی(جبرئیل ،اســرافیل،
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ً
نگهبــان جهنــم یــا  )...باشــد .ایــن قــول از ابــن عبــاس و عمدتــا در تفاســیر اهــل ســنت نقل شــده
اســت .ب .مــراد از آن امیــر مؤمنــان gاســت .ایــن تفســیر مبتنــی بــر شــماری روایــت اســت کــه
ً
عمومــا در میــراث حدیثــی شــیعه ،هــم از ابــن عبــاس و هــم از طریــق امامــان bرســیده اســت.

 .2پیشینه
بررسـیهای انجــام شــده پیرامــون پیشــینۀ پژوهــش پیــش رو نشــان میدهــد پــارهای توضیحات
و منابــع نقــل دربــاره ایــن روایــت در کتــاب «شــرح احقــاق الحق»(مرعشــی نجفــی ،بیتــا ،ج:3
 )394آمــده اســت و برخــی مفســران هنــگام تفســیر آیــۀ  44ســورۀ اعــراف بــا ذکــر بعضــی روایــات
در صــدد تفســیر مــراد از مــؤذن برآمدهانــد؛ عالمــه طباطبایــی پــس از آنکــه ضمــن تدبــر در قــرآن،
انســان بــودن مــؤذن را برگزیــده ،بــه ذکــر دیدگاههــای آلوســی و رشــیدرضا و ایــراد نقدهایــی بــر
ســخنان ایــن مفســران پرداختــه اســت(طباطبایی ،بیتــا ،ج 120 :8و  .)139داوری چلقائــی نیــز
طــی مقالـهای ضمــن ذکــر و بررســی مختصــر  13مــورد روایتــی که آلوســی در تفســیر خــود از امام
رضــا gآورده اســت ،بــه آیــه  44اعــراف و تفاســیر مختلــف «مــؤذن» توســط مفســران و دیــدگاه
آلوســی و بررســی آن توســط عالمــه طباطبایــی پرداختــه اســت .ســپس از نقــل ایــن روایت توســط
حســکانی و اینکــه آلوســی دلیلــی بــر نفــی صحــت روایــت رضــوی نداشــته بهعنــوان شــواهدی بر
بطــان دیــدگاه آلوســی اســتفاده کــرده اســت(داوری چلقائــی.)130 :1399 ،
بــاوجــود ایــن ،تحقیــق پیــش رو در پــی بررســی کامــل ســندی و متنــی روایــت امــام رضــاg
و نقــد دیــدگا ه آلوســی اســت و بیشــتر نــوآوریاش در ایــن اســت کــه ابتــدا بــه تفصیــل ،ســند
حدیــث را بررســی و تحلیــل و بــا وجــود برخــی زمینههــا بــرای تشــکیک در صحــت ســند ،آن را
تصحیــح کــرده اســت .ســپس در بحــث داللــی ،محتــوای حدیــث را بــا ارائــه قرایــن و شــواهد
متعــدد تأییــد میکنــد .بهنظــر میآیــد روایــت تطبیــق «مــؤذن» بــر امــام علــی gکــه از طــرق
مختلــف روایــی در مصــادر فریقیــن وارد شــده اســت ،هــم از نظــر ســند و هــم از جهــت مضمــون
ح بــوده و اســتبعاد آلوســی نســبت بــه صحــت آن ،ریشــه در تعلقــات مذهبــی
قابــل تصحیــ 
اشــعری وی دارد.
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 .3گونههای تفسیر مؤذن
بســیاری از مفســران اهــل ســنت ،مــراد از «مــؤذن» در آیــۀ  44ســورۀ اعــراف را تعییــن نکردهانــد.
رشــیدرضا میگویــد :دربــارۀ مــراد از مــؤذن روایتــی وارد نشــده اســت؛ آن از امــور غیبــی اســت کــه
ً
بایــد مســتند بــه وحــی باشــد .معمــوال کار امــور غیبــی بهویــژه دربــارۀ آخــرت بــه عهــده فرشــتگان
است(رشــیدرضا1990 ،م ،ج)379 :8؛ امــا عــدهای بــه تعییــن مصــداق بــرای آن پرداختهانــد؛
برخــی از آنــان بــدون ذکــر ســند یــا روایتــی ،مــراد را یکــی از فرشــتگان خواندهاند(نســفی ،بیتــا،
ج13 :2؛ قرطبــی1405 ،ق ،ج)209 :7؛ مقاتــل ،وی را نگهبــان جهنــم دانســته اســت(مقاتل،
1424ق ،ج )392 :1و بعضــی دیگــر گفتهانــد کــه مــراد از آن صاحــب صــور اســت(واحدی،
1388ق ،ج 395 :1؛ فخــر رازی ،بیتــا ،ج .)85 :14در ایــن میــان آلوســی ضمــن اشــاره به اقوال
مختلــف ،روایــت امــام رضــا gرا مبنــی بــر اینکــه مــراد ،امــام علــی gباشــد ،بعیــد شــمرده و
َ ِّ
َ َ َّ
چنیــن گفتــه اســت« :فــأذ َن ُمــؤذ ٌن»  ،مــراد از وی بنــا بــر روایتــی از ابــن عبــاس ،صاحــب صــور
اســت؛ همچنیــن گفتــه شــده کــه منظــور ،نگهبــان آتــش باشــد؛ نیــز آمــده اســت کــه فرشــتهای
جــز ایشــان بــوده کــه خــدای واالمرتبــه آن فرمــان را بــه ایشــان میدهــد .روایــت شــیعیان از امــام
رضــا gو ابــن عبــاس مبنــی بــر اینکــه او علــی gباشــد از روایاتــی اســت کــه از طریــق اهــل
ســنت ثابــت نیســت و بعیــد اســت کــه ایــن امــام درحالیکــه در حظایــر قدســی اســت مــؤذن هــم
باشد(آلوســی ،بیتــا ،ج .1)123 :8در مقابــل ایــن دو دســته ،عــدهای مــراد از «مــوذن» در آیــه
فــوق را امــام علــی gدانســتهاند .بــه عنــوان نمونــه ،ابــن مردویــه از امــام باقــر gنقــل کــرده
اســت کــه فرمود :مــراد ،حضرت علــی gاســت(ابن مردویــه1424 ،ق243 :؛ إربلــی1405 ،ق:
 328و  .)330حاکــم حســکانی نیــز بــا ذکــر پنــج روایــت کــه اغلــب از طــرق روایــی شــیعه اســت،
مــراد از مــؤذن را امیــر مؤمنــان gدانســته اســت .از جایــی کــه تفســیر او بــا تفاســیر دیگــر تفــاوت
دارد از آن بــا تفصیــل بیشــتر یــاد میشــود .او چنیــن آورده اســت:
 أبوعبــد اللــه شــیرازی بــرای مــا نقــل کرد کــه أبوبكــر جرجرائــی گفت :أبــو أحمد بصــری چنین .1هــو علــى مــا روی عــن ابــن عبــاس رضــی اللــه تعالــى عنــه صاحــب الصــور علیــه الســام و قیــل :مالــك خــازن النــار و قیــل :ملــك مــن
المالئكــة غیرهمــا یأمــره اللــه تعالــى بذلــك .و روایــة اإلمامیــة عــن الرضــا و ابــن عبــاس أنــه علــی كــرم اللــه تعالــى وجهــه ممــا لــم یثبــت مــن
ً
طریــق أهــل الســنة و بعیــد عــن هــذا اإلمــام أن یكــون مؤذنــا و هــو إذ ذاك فــی حظائــر القــدس.
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اعتبارسنجی روایت امام رضا  gدر تفسیر آیۀ  44سورۀ اعراف (حیدری نسب و همکاران)

نقــل نمــود :مغیــرة بــن محمــد گفــت :عبدالغفــار بــن محمــد بــرای مــا نقــل کــرد :مصعــب بــن
َ َ َّ
ســام از عبداألعلــى تغلبــی و او از محمــد بــن حنفیــه نقــل نمــود کــه علــی gدربــاره آیــه «فــأذ َن
ُ َ ِّ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ
َّ
الظالم َ
ین»(اعــراف )44،فرمــود :آن مــؤذن مــن هســتم.
ـى
ـ
ل
مــؤذن بینهــم أن لعنــة اللـ ِـه ع
ِِ
 فــرات بــن إبراهیــم كوفــی گفــت :علــی بــن عتــاب برایــم چنیــن حدیــث کــرد کــه جعفــر بــنعبداللــه بــرای مــا نقــل نمــود :محمــد بــن عمــر از قــول یحیــى بــن راشــد و او از قــول كامــل از
أبوصالــح نقــل کردنــد کــه ابــن عبــاس گفــت :در حقیقــت بــرای علــی بــن أبــی طالــب در كتــاب
َ َ َّ
خــدا نامهایــی وجــود دارنــد کــه مــردم بــه آنهــا آگاه نیســتد [ازجملــه] قــول خــدای تعالــی «فــأذ َن
َ ِّ
ُمــؤذ ٌن َب ْی َن ُهـ ْـم» اســت؛ او آن مــؤذن میــان اهــل محشــر اســت کــه میگویــد :أال لعنــة اللــه علــى
الذیــن كذبــوا بوالیتــی و اســتخفوا بحقــی.1
 أبوالنضــر عیاشــی گفــت :محمــد بــن نصیــر بــرای مــا نقــل کــرد کــه أحمــد بــن محمــد بــرای ماگفــت :حســین بــن ســعید ،از قــول محمــد بــن فضیــل ،از ابــن أذینــه دربــارۀ قــول خــدای متعــال
َ ِّ
َ َ َّ
«فــأذ َن ُمــؤذ ٌن َب ْی َن ُهـ ْـم» گفــت :آن مــؤذن أمیرالمؤمنین باشــد.
 و او از قــول حســین بــن ســعید بــرای مــا نقــل نمــود کــه محمــد بــن حســین ،از محمــد بــنفضیــل ،از ابــن أذینــه ،از حمــران از قــول أبــی جعفــر مثــل آن را نقــل نمــود.
 گفــت[ :و] جعفــر بــن أحمــد برایــم حدیــث نمــود ،کــه گفــت :عمركــی و حمــدان بــرای مــا نقلکردنــد کــه محمــد بــن عیســى ،از یونــس ،و او از ابــن أذینــه از حمــران از أبــی جعفــر نقــل نمــود که
مــراد از مــؤذن ،أمیرالمؤمنین gاســت(حاکم حســکانی1411 ،ق ،ج.)267 :1
ابوحیــان اندلســی نوشــته :گفتــه شــده اســت کــه وی همــان إســرافیل ،صاحــب صــور اســت؛
همچنیــن نقــل اســت کــه مــراد ،جبریــل میباشــد؛ بــه گروهــی شــادی و بــه گروهــی شــدت و
غضــب را اعــام مـیدارد .دیگــر آنکــه مــراد فرشــتهای غیــر از جبرئیــل و نامعیــن اســت(ابوحیان
اندلســی1422 ،ق ،ج.)303 :4
ً
مفســران شــیعه عمومــا آن مــؤذن را امــام علــی gدانســتهاند(قمی1404 ،ق ،ج231 :1؛
 .1همانا لعنت خدا بر کسانی است که والیت مرا کذب و حقم را سبک دانستند.
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عیاشــی ،بیتــا ،ج17 :2؛ طبرســی1415 ،ق ،ج259 :4؛ طباطبائــی ،بیتــا ،ج 120 :8و
139؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران ،1374 ،ج .)181 :6در ایــن بیــن عالمــه طباطبایــی بــا تدبــر
در قــرآن ،تفســیری متفــاوت دربــارۀ مــراد از «مــؤذن» ،ارائــه کــرده اســت؛ او نوشــته اســت ... :در
بــاره اینکــه مــؤذن ،انســان ،جــن یــا فرشــته باشــد از تدبــر در کالم خــدا معلــوم میشــود کــه او از
جنــس بشــر اســت؛ زیــرا در هیــچ جــای قــرآن نیامده اســت که جــن در عالــم آخــرت درباره انســان
نقشــی داشــته باشــد .امــا فرشــتگان در آخــرت ،واســطه و عامــل اجــرای دســتورهای پــروردگار در
عالــم مــرگ ،بهشــت و جهنمانــد؛ ولــی برایشــان در محشــر کــه مرحلــه َبعــث ،ســؤال ،شــهادت
و صــدور حکــم نهایــی اســت نقشــی ذکــر نشــده اســت .تنهــا بــرای انســان ،ازجملــه در آیــات 46
و  49اعــراف 27 ،نحــل و  56روم از برخــی نقشهــا ســخن گفتــه شــده اســت .از مالحظــه ایــن
نمونــه نقشهــای انحصــاری بــرای انســان ،کــه بایــد بــه ســبب محبــت خــدا بــه او باشــد چنــان بــه
ذهــن میآیــد کــه مــؤذن بایــد انســان باشــد(طباطبایی ،بیتــا ،ج.)120 :8
مــکارم شــیرازی نیــز اذان امــام علــی gدر محشــر را ادامــه نقــش ایشــان در دنیــا و تبلیــغ برائت
دانســته ،موضــع حضــرت gدر برابــر ســتمگران در دنیــا را شــواهد صدقــی بــرای روایــت رضــوی
شــمرده اســت(مکارم شــیرازی و دیگــران ،1374 ،ج.)182 :6

 .4نیمنگاهی به دیدگاه آلوسی دربارۀ روایات امامیان
محمــود آلوســی بــا آنکــه نســبت بــه امامــان علــی و رضــا bعنایــت خــاص نشــان داده اســت،
صحــت روایــت رضــوی را بعیــد میدانــد .از ظاهــر بیــان وی بــر میآیــد کــه اســتبعاد او بــه ســبب
عــدم ورود ایــن روایــت از طریــق اهــل ســنت و همچنیــن حضــور همزمــان حضــرت در حظایــر
قدســی اســت؛ امــوری کــه از دیــدگاه مذهبــی خــاص آلوســی نشــأت گرفتــه و نادرســتی آن نــزد
اهــل علــم معلــوم اســت .از اظهــارات او دربــارۀ امامیــان و روایــات آنــان چنــان دانســته میشــود که
وی بــه ایشــان عنــاد داشــته و ســعی بــر تکذیــب و تخطئــه روایاتشــان دارد .او امامیــان را بــرادران
یهــود و نصــارا و ســخن آنــان را افترایــی و مجتمــع بــر کفــر دانســته اســت؛ لــذا بدتریــن تعابیــر را
نســبت بــه آنــان بــهکار میبرد(آلوســی ،بیتــا ،ج 100 :10و  .)104رفتــار دور از مقــام منطــق
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و تحقیــق آلوســی ســبب شــده اســت تــا رشــیدرضا کــه خــود در عنــاد بــا شــیعه دســت کمــی از
آلوســی نــدارد نیــز گاهــی اوقــات در مقــام دفــاع از شــیعه برآید(رشــیدرضا1990 ،م ،ج.)193 :6
رشــیدرضا ســخنان آلوســی دربــارۀ ایــن روایــت رضــوی را نقــد و تــا حــدودی تعدیــل کــرده اســت؛
او نوشــته اســت :پایهگــذاران منابــع جــرح و تعدیــل راویــان ،قواعــد و منابــع رجالــی را بــر اســاس
گرایشهــای مذهبــی بنــا نکردهانــد .بــر ایــن اســاس برخــی از پیشــوایان جــرح و تعدیــل چــون
عبدالــرزاق و حاکــم ،شــیعه علــی gبــهشــمار آمدهانــد .هیــچ فــردی رجالــی نیســت مگــر آنکــه
بــه عدالــت بســیاری از شــیعیان در روایــت حکــم کــرده اســت .پــس هنگامیکــه ایــن روایــت
بــا ســندی صحیــح نقــل شــود قابــل پذیــرش اســت و حضــور امــام gدر حظایــر قــدس مانــع
از حضــورش در محشــر نیســت .اگــر بــرای نســبتدادن ایــن اذان بــه امــام علــی gمفهومــی
ً
چــون فضــل یــا پاداشــی از ســوی خــدا در نظــر باشــد قطعــا و حتــی بــدون ســند صحیــح هــم
قابــل پذیــرش اســت؛ البتــه مادامیکــه ســاختگی یــا معــارض بــا روایتــی بــا ســند قویتــر یــا متــن
صحیحتــر نباشــد(همان ،ج .1)379 :8گرچــه بیــان رشــیدرضا بــهعنــوان بخشــی از پاســخ بــه
دیــدگاه آلوســی نیکوســت لیکــن بــرای بررســی تفصیلــی اعتبــار حدیــث رضــوی و نقــد دیــدگاه
آلوســی ،بررســی روایــات ایــن بــاب ،طــرق ورود ،وضعیــت اســناد و مالحظــه شــواهد معنایــی آن
ضــرورت دارد.

 .5بررسی سندی روایت
از جملــه طــرق اعتبارســنجی روایــات ،بررســی وضعیــت ســندی آن اســت کــه در صــورت
برخــورداری یــک روایــت از ســند متصــل و صحیــح ،اعتمــاد بــر آن آســان میشــود .در ایــن مقــام،
ـات مبنــی بــر فرشــته بــودن «مــؤذن» ،فاقــد ســند بــوده ،امــکان بررســی ندارند،
و از جایــی کــه روایـ ِ
تنهــا روایاتــی بررســی ســندی میشــود کــه مــراد را امــام علــی gدانســتهاند:

الت ْعدیــل لـ ُـر َواة ال َْثــار َلـ ْـم َی َض ُع َ
 .1إ َّن َواضعــی ُك ُتــب ْال َجـ ْـرح َو َّ
ـن شـ َ
َ َّ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ
وهــا َع َلــى َق َواعــد ْال َم َذاهــب َو َقـ ْـد َك َ
ـیع ِة َع َلـ ٍّ
ـی
ان ِفـَـیَ أ ِ َئم ِت ْ ِهـ َـم مــن یعــد ُ ِمـ َِ
َ ِ َ َ ْ ِ ِ َّ َّ ِ َ ْ َ ِ َ َ ِ ْ ُ ِ ِ ْ َ َ ِ ٌ َّ َِ َ ْ َ َّ َ َ ً َ ِ ِّ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ـح
ـذ ِه الروایــة ِبســند صحیـ
وآلــه كعبــد الــرزاق والحاكــم ،ومــا منهــم أحــد إل وقــد عــدل كثیــرا مــن الشــیعة فــی روایتهـ
ـم ،فـ ِـإ َذا ثبتــت هـ ِ
َ ِ ْ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ُ ِ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ً ْ َ َ َ ْ ُ َّ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ َِ ِ َ َّ ِ ْ ِ ِ َ
ٍ َ ِ َ ًٍ
ـن ِإل ْیـ ِـه كـ َّـر َم اللـ ُـه َ َو ْج َهـ ُـه َم ْع ًنــى َ ُی َع َـ ُّـد ِبـ ِـه ف ِضیلــة
س م ِانعــا ِمنهــا ،ولــو كنــا نع ِقــل ِ ِلســن ِاد هــذا التأ ِذیـ
َق ِبلناهــا ،ول نــرى كونــه ِفــی حظ ِائـ ِـر القــد
ـن َم ْو ُض ً
السـ َـند َّ
وعــا َأ ِ ْو ُم َع َار ًضــا بر َو َایــة أ ْقـ َـوى َسـ َـن ًدا أ ْو أ َصـ َّ
الصحیــحَ ،مــا َلـ ْـم َی ُكـ ْ
الر َو َایـ َـة ب َ ِمــا ُد َ
ون َّ
أ ْو َم ُث َوبـ ًـة ع ْنـ َـد اللـ ِـه َت َع َالــى َل َقب ْل َنــا ِّ
ـح َم ْت ًنــا.
ِِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 .1-5روایت رضوی در منابع روایی شیعه
در منابــع روایــی شــیعه ،روایتــی کــه مــراد از مــؤذن را امــام علــی gدانســته اســت از طــرق
مختلــف از قــول امامــان علــی ،باقــر و رضــا bوارد شــده اســت .از جملــه محدثان شــیعه ،علی بن
ابراهیــم ،عیاشــی ،کلینــی و صــدوق بــه نقــل ایــن روایــت پرداختهانــد .قمــی آن را از طریــق محمد
بــن فضیــل چنیــن آورده اســت :فإنــه حدثنــی أبــی عــن محمــد بــن الفضیــل عــن أبــی الحســن
ً
 gقــال المــؤذن أمیرالمؤمنیــن gیــؤذن أذانــا یســمع الخالئــق كلهــا و الدلیــل على ذلــك قول
َ َ ٌ َ َّ
ـن اللـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه» فقــال أمیرالمؤمنین gكنت أنــا األذان
اللــه عزوجــل فــی ســورة بــراءة «و أذان ِمـ
فــی الناس(تفســیر قمــی1404 ،ق ،ج .)231 :1عیاشــی هــم هماننــد قمی ،از طریــق محمد بن
َ َ َّ
فضیــل آورده اســت کــه گفــت :از امــام أبوالحســن رضــا gدربــاره ایــن ســخن پــروردگار «فــأذ َن
ََ
َّ
ُ َ ِّ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
الظالمیـ َ
ـن» نقل اســت کــه فرمــود :آن مؤذن أمیــر المؤمنینg
ـى
ـ
ل
ع
ـه
ـ
الل
ـة
مــؤذن بینهــم أن لعنـ
ِِ
است(عیاشــی ،بیتــا ،ج .)17 :2کلینــی نیــز همیــن روایــت را از طریــق احمــد بــن عمــر حــال و
ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ
ـن أ ْح َم َد
ـاء عـ
اینگونــه نقــل کــرده اســت:
ـد عــن الوشـ ِ
ـد عــن معلى بــن محمـ ٍ
«الحســین بــن محمـ ٍ
َ
ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ٌ ِ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ُ
ـال َسـ َـأ ْلت أ َبــا ال َح َ
ـن  gعــن قو ِلــه تعالــى «فــأذن مــؤذن بینهــم أن لعنة الله
ـ
س
ـن عمــر الحــال قـ
ْ ِ
بـ َ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ِّ
َّ
ْ
َ
ـن» قال ال ُمــؤذ ُن أمیـ ُـر ال ُمؤمنیـ َ
َعلــى الظالمیـ َ
1
ـن(» gکلینــی ،1363 ،ج.)426 :1
ِ
ِِ
ِِ
شــیخ صــدوق چنیــن نقــل کــرده اســت :أبوالعبــاس محمــد بــن إبراهیــم بــن إســحاق
طالقانی(رحمــه اللــه) بــرای مــا حدیــث کــرد؛ گفــت :عبدالعزیز بــن یحیى جلــودی در بصــره برای
مــا نقــل نمــود کــه مغیــرة بــن محمــد بــرای مــا گفــت :رجــاء بــن ســلمه بــرای مــا حدیــث گفــت که
عمــرو بــن شــمر ،از جابــر جعفــی ،از أبــی جعفــر محمــد بــن علــی  bنقــل نمــود :أمیرالمؤمنیــن
علــی بــن أبــی طالــب صلواتاللهعلیــه ،در كوفــه و پــس از برگشــت از نهــروان ،وقتــی شــنید کــه
معاویــه بــه او دشــنام و لعــن گفتــه أصحابــش را بــهقتــل میرســاند ،بــرای ایــراد خطبــه برخاســت
و چنیــن ســخنرانی نمــود ... :آگاه باشــید! مــن در قــرآن نامهــای خاصــی دارم؛ بپرهیزیــد از
اینکــه در صــدد تصاحــب آن عنوانهــا برآییــد کــه در دیــن خــود گمــراه گردیــد! خداونــد عزوجــل
«و ُك ُونــوا َمـ َـع َّ
الصادقیـ َ
میفرمایــدَ :
ـن» مــن آن صــادق هســتم؛ مــن در دنیــا و آخرت مؤذن هســتم؛
ِِ
محمــد از معلــی بــن َ محمــد از وشــا و او از قــول احمــد بــن عمــر حــال روایــت کــرد کــه از امــام رضــا  gدربــارۀ مــراد
 .1حســین بــن
ََ
َّ
َ َ َّ َ ُ َ ِّ ٌ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
الظالمیـ َ
ـن) پرســیدم .گفــت :مــؤذن امیر مؤمنان gاســت.
ســخن پروردگار(فــأذن مــؤذن بینهــم أن لعنــة اللــه علــى ِ ِ
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ََ
َّ
َ َ َّ َ ُ َ ِّ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
الظالمیـ َ
ـن» آن مــؤذن منــم.
ـى
ـ
ل
ع
ـه
ـ
الل
ـة
خداونــد عزوجــل فرمــود« :فــأذن مــؤذن بینهــم أن لعنـ
ِِ
َ َ َ ٌ َ َّ
ـن اللـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه» و [صاحــب] آن أذان مــن هســتم(ابن بابویــه.)59 :1379 ،
فرمــود« :وأذان ِمـ
ً
بــا توجــه بــه جایــگاه برتــر روایــی قمــی و کلینــی و اتصــال طرق نقــل آنــان ترجیحــا اســناد روایات
ایشــان بررســی میشــود .وثاقــت قمــی و کلینــی مــورد اتفــاق رجالیــان شــیعه اســت .بلکــه در
اقــوال رجالیــان تســنن هــم قــدح یــا جرحــی نســبت بــه کلینــی دیــده نمیشــود.
 .1-1-5بررسی سندی روایت قمی
در طریق روایی قمی تا معصوم gدو راوی وجود دارند:
ابراهیــم بــن هاشــم ،راوی نخســتین قمــی و پــدر اوســت .رجالیــان تنهــا او را ســتودهاند و از
تصریــح بــه وثاقتــش خــودداری کردهانــد .نجاشــی چنیــن نوشــته اســت :إبراهیــم بــن هاشــم أبــو
إســحاق ،قمــی كوفــی األصــل بــود .بــه قــم منتقــل شــد .أبوعمــرو كشــی گفــت :او شــاگرد یونــس
بــن عبدالرحمــن از أصحــاب رضــا gبــود .در ایــن ســخن كشــی تأمــل وجــود دارد .یــاران مــا
گوینــد :او نخســتین کســی اســت کــه حدیــث كوفیــان را در قــم نشــر داد .برایــش کتابهایــی
اســت؛ از آنجملــه «النــوادر» و «كتــاب قضایــا أمیــر المؤمنیــنg» اســت (نجاشــی1416 ،ق:
16؛ طوســی1417 ،ق .)11 :البتــه حضــور مکــرر ابراهیــم بــن هاشــم در روایــات تفســیر علــی بن
ابراهیــم قمــی و «مــن الیحضــره الفقیــه» کــه صاحبــان آنهــا مدعــی نقــل از افــراد ثقــه هســتند
حکایــت از توثیــق عــام در بــاره علــی بــن ابراهیــم دارد!(بهعنــوان نمونــه :قمــی1404 ،ق ،ج:1
36 ،34 ،32 ،30؛ ابــن بابویــه ،بیتــا ،ج 562 ،352 :1و ج.)190 :3
«محمــد بــن الفضیــل»؛ شــیخ طوســی ابــن فضیــل را یکبــار در ضمــن یــاران امــام کاظــم
 gآورده و ضعیــف خوانــده و بــار دیگــر در شــمار اصحــاب امــام رضــا gآورده و او را
أزدی صیرفــی ،متهــم بــه غلو(یرمــی بالغلــو) و البتــه صاحــب کتــاب دانســته است(طوســی،
1415ق 343 :و  .)365نجاشــی نیــز چنیــن نوشــته اســت :محمــد بــن فضیــل بــن كثیــر،
صیرفــی أزدی أبــو جعفــر أزرق ،از راویــان امامــان کاظــم و رضــا cو دارای كتــاب و مجموعــه
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مســائل بــوده اســت .محمــد بــن حســین بــن أبــی الخطــاب راوی کتــاب اوســت و جماعتــی
همیــن نســخه را روایــت کنند(نجاشــی1416 ،ق.)367 :
آنگونــه کــه از شــواهد بــر میآیــد دلیــل نســبت ضعــف بــه ابــن فضیــل در کالم شــیخ
طوســی ،متهــم بــودن او بــه غلــو اســت .عبــارت «یرمــی بالغلــو» بــه خوبــی از ایــن امــر
حکایــت دارد .در ایــن زمینــه بایــد گفــت گرچــه اتهــام بــه غلــو نــزد پیشــینیان ضعــف بــه
حســاب میآمــده اســت؛ امــا تأمــل و بررســیها نشــان میدهــد صــرف اتهــام بــه غلــو
توســط پیشــینیان بــدون ذکــر وجــه آن ،دلیــل ضعــف راوی نیســت؛ زیــرا همانگونــه کــه
بعضــی بــزرگان چــون وحیــد بهبهانــی گفتهانــد اتهــام بــه غلــو توســط پیشــینیان ،مســلکی
شــایع و اجتهــادی بــوده کــه آنــان در ایــن جهــت افــراط کــرده؛ بــه ســادگی ،حتــی بــرای
بــزرگان طایفــه نســبت غلــو را بــهکار بردهانــد؛ بــه عنــوان نمونــه در برخــی مــوارد حتــی
عــدم اعتقــاد بــه «ســهو النبــی» یــا باورداشــتن بــه مقامــات عالیــه بــرای معصومــانb
چــون علــم غیــب را اندیشــههایی غالیانــه میدانســتهاند؛ امــوری کــه نــزد متأخــران
مقبــول نبــوده ،و بعضــی از ایــن امــور از بدیهیــات بــاور امامیــان بــه نظــر میآید(بهبهانــی،
بیتــا 79 :و93؛ بروجــردی1416 ،ق ،ج198 :4؛ منتظــری1408 ،ق ،ج .)428 :1بــر
اســاس ایــن تحلیــل ،نســبت غلــو بــه محمــد بــن فضیــل ،ســبب ضعــف او نیســت؛ بهویــژه
آنکــه رجالــی برتــر ،نجاشــی ســخنی از تضعیــف او نــدارد و از ســویی بزرگانــی از اعیــان
محدثــان ،بیــش از  40نفــر چــون محمــد بــن حســین بــن ابــی الخطــاب كتــاب او را نقــل
کردهاند(نجاشــی1416 ،ق367 :؛ صافــی1423 ،ق ،ج)472 :2؛ و بــا توجــه بــه آنکــه
مشــایخی چــون اصحــاب اجمــاع از قبیــل صفــوان بــن یحیــی ،احمــد بــن محمــد بــن ابــی
نصــر بزنطــی ،حســن بــن محبــوب و یونــس بــن عبدالرحمــن از او حدیــث نقــل كردهانــد
و منابعــی چــون كتــب اربعــه آکنــده از روایــات محمــد بــن فضیــل اســت ،میتــوان گفــت
حدیــث رضــوی از طریــق قمــی از صحــت ســند و اعتبــار برخــوردار اســت.
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اعتبارسنجی روایت امام رضا  gدر تفسیر آیۀ  44سورۀ اعراف (حیدری نسب و همکاران)

 .2-1-5بررسی طریق کلینی
کلینی با چهار واسطه از معصوم gنقل کرده است:
«حســین بــن محمــد»؛ نجاشــی او را ابومحمــد عبداللــه بــن عامر ،شــیخی از مشــایخ شــیعه ،ثقه
ً
و دارای کتــاب «النــوادر» معرفــی کــرده است(نجاشــی1416 ،ق .)218 :ظاهــرا شــیخ طوســی او
را حســین بــن احمد بــن عامــر شناســانده است(طوســی1415 ،ق .)424 :میرداماد او را حســین
بــن محمــد بــن عامــر اشــعری قمــی و از بــزرگان مشــایخ کلینــی دانســته اســت کــه وی از او روایات
بســیار ،از جملــه از طریــق عمویــش عبداللــه بــن عامــر نقــل کــرده و به اســم جــدش عامر اشــعری
در مواضــع گوناگــون تصریــح کــرده است(طوســی1404 ،ق ،ج ،496 :2پانوشــت میردامــاد،
مجلســی1420 ،ق66 :؛ تفرشــی1418 ،ق ،ج114 :2؛ خویــی1413 ،ق ،ج.)83 :7
«معلــی بــن محمــد»؛ نجاشــی نوشــته اســت:أبوالحســن بصــری مضطــرب الحدیــث و المذهب
اســت؛ کتابهایــش نزدیــک بــه قبــول اســت .از جملــه کتابهایــش كتــاب اإلیمــان و درجاتــه و
زیادتــه و نقصانــه ،كتــاب الدالئــل ،كتــاب الكفــر و وجوهــه ،كتــاب شــرح المــودة فی الدیــن ،كتاب
التفســیر ،كتــاب اإلمامــة ،كتــاب فضائــل أمیرالمؤمنیــن ،gكتــاب قضایــاه ،gكتــاب المــروءة
(المــروة) و كتــاب ســیرة القائم(عـج) است(نجاشــی1416 ،ق.)418 :
عالمــه حلــی هــم ضمــن نقــل ســخن نجاشــی از قــول ابــن غضائــری چنیــن آورده اســت :معلى
بــن محمــد بصــری أبومحمــد ،برخــی احادیـثاش معــروف و پــارهای منكر اســت؛ از ضعفــا روایت
کــرده و جایــز اســت مرویاتــش ب ه عنــوان شــاهد ذکــر شــود(حلی1417 ،ق.)259 :
ن محمــد بصــری را از جایــی کــه از مشــایخ اجــازه اســت مضر
عالمــه مجلســی وجــود [معلــى] بـ 
بــه ســند روایــت ندیــده است(مجلســی1420 ،ق .)181 :البتــه همــو هنگام شــرح روایــت کلینی،
بــدون هرگونــه توضیحــی ،آن حدیــث را بنــا بــر مشــهور ضعیــف خوانــده اســت(همان1404 ،ق،
ج.)87 :5
مامقانــی پــس از ذکــر و بررســی اقــوال مختلــف رجالیــان دربــارۀ معلــی گویــد :روایتــش از ضعفــا
ضــرری بــه روایــات او از ثقــات نمیزنــد .فســاد مذهبــش هــم ثابــت نیســت؛ و اینکــه شــیخ اجــازه
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بــوده اســت او را از توثیــق بینیــاز میســازد(مامقانی ،بیتــا ،ج.)233 :3
آقــای خویــی پــس از ذکــر تفصیلــی موقعیــت روایــی معلــی و نقــل دیــدگاه رجالــی نجاشــی در
بــارهاش چنیــن نتیجــه گرفتــه اســت :ظاهــر آنکــه وی ثقــة و روایاتــش قابــل اعتمــاد اســت .ســخن
نجاشــی کــه او را از نظــر حدیــث و مذهــب مضطــرب خوانــده اســت مانــع از وثاقتــش نیســت.
إضطرابــش در مذهــب ،همانگونــه کــه برخــی رجالیــان گفتهانــد ثابــت نیســت؛ و حتــى اگــر
ثابــت هــم دانســته شــود بازهــم بــا وثاقــت او منافــات نــدارد .معنــای إضطرابــش در حدیــث باید آن
باشــد کــه او گاهــی روایتــی معــروف و بعضیاوقــات روایاتــی منکــر نقــل میکنــد و ایــن نیــز منافــی
وثاقتــش نیســت .ســخن نجاشــی کــه گفــت «و كتبه قریبــة» بر ایــن امــر تأکیــد دارد .روایــت معلی
از ضعفــاء آنگونــه کــه ابــن غضائــری گفــت ،بــه فــرض ثبــوت ،آســیبی بــه عمــل بــه روایاتــش از
طریــق ثقــات نمیزنــد .لــذا آنچــه آشــکار مینمایــد اینکــه وی مــورد اعتمــاد اســت .واللــه العالــم.
هرگونــه باشــد طریــق صدوق(قــدس ســره) بــه معلــی بــا واســطه پــدرش ،محمــد بــن حســن ،و
جعفــر بــن محمــد بــن مســرور(رضیاللهعنهم) ،از طریــق حســین بــن محمــد بــن عامــر ،از معلــى
بــن محمــد بصــری ،طریقــی صحیــح اســت؛ جــز آنکــه طریــق شــیخ طوســی بــه وی بــه ســبب
وجــود ابوالمفضــل و ابــن بطــة ضعیــف اســت (خویــی1413 ،ق ،ج.)280 :19
بررس ـیها نشــان میدهــد معلــی از مشــایخ ثق ـهای چــون احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصــر،
حســن بــن علــی بــن فضــال و حســن بــن علــی وشــاء اســتفاده کــرده و مشــایخ ثقـهای از کلینــی
چــون حســین بــن محمــد بــن عامــر از وی بســیار نقــل کردهانــد .همچنیــن آثــار متعــدد معلــی در
فقــه ،تاریــخ و کالم از تخصــص و تبحــر او در ایــن حوزههــا حکایــت دارد .بــا توجــه بــه اینکــه حــدود
 700روایــت از طریــق معلــی در کتــب اربعــه وارد شــده اســت ،نمیتــوان پذیرفــت کــه اصحــاب
کتــب اربعــه کــه جوامــع خــود را بــرای رفــع مشــکالت شــرعی مکلفــان فراهــم آوردهانــد صدهــا
روایــات از طریــق کســی نقــل کــرده باشــند کــه خــود مشــکل داشــته اســت .بــر ایــن اســاس و
مطابــق آنچــه عمــوم رجالیــان دربــارۀ معلــی ذکــر کردهانــد وجــود او در ایــن روایــت رضوی آســیبی
بــه صحــت و اعتبــارش نمیزنــد.
«الوشــاء ،الحســن بــن علــی بــن زیــاد»؛ نجاشــی در ایــنباره نوشــته اســت :وشــاء بجلــی كوفی،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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أبوعمــرو کشــی گفــت :کنیـهاش ابومحمــد وشــاء و او نــوه دختــری إلیــاس صیرفــی خــزاز ،از یاران
امــام رضــا gو از وجــوه شــیعه بــوده کــه از جــدش إلیــاس روایــت دارد(نجاشــی1416 ،ق:
ل (خــال) ،شــیره (عســل) فــروش ،كوفــی
ن عمــر حــا 
 .)39احمــد بــن عمــر الحــال ،أحمــد بـ 
ل بــود (طوســی1415 ،ق.)352 :
أنماطــی ،ثقــة و ردی األصـ 
نگارنــدگان مقالــه از مجمــوع آنچــه ذکــر و بیــان شــد ،نتیجــه میگیرنــد که ضعیــفخوانــدن این
حدیــث رضــوی از ســوی عالمــه مجلســی ،بیوجــه بــوده؛ مطابــق مبانــی متأخــران ایــن روایــت
رضــوی از مالکهــای صحــت و اعتبــار برخــوردار اســت.
 .2-5روایت رضوی در مصادر اهل سنت
برخــاف آنچــه آلوســی گفتــه اســت ایــن روایــت از طریــق اهل ســنت نیــز وارد شــده اســت .یکی
از ایــن منابــع «شــواهد التنزیــل» حاکــم حســکانی اســت .او از پنــج طریــق ازجملــه چنیــن روایت
کرده اســت:
«أخبرنــا أبوعبداللــه الشــیرازی قــال :أخبرنــا أبوبكــر الجرجرائــی قال :حدثنــا أبو أحمــد البصری
قــال :حدثنــا المغیــرة بــن محمــد قــال :حدثنــا عبــد الغفــار بــن محمــد ،قــال :حدثنــا مصعــب بن
ســام ،عــن عبداألعلــى التغلبــی :عــن محمــد بــن الحنفیــه عن علــی قــال« :فــأذن مــؤذن بینهم
أن لعنــة اللــه علــى الظالمین» فأنــا ذلــک المؤذن»حاکــم حســکانی1411 ،ق ،ج.)267 :1
ابــن مردویــه اصفهانــی نیــز دربــارۀ مــؤذن چنیــن آورده اســت« :عــن أبی جعفــر الباقــر gقال:
هــو ّ
علی( »gابــن مردویــه1424 ،ق243 :؛ إربلــی1405 ،ق.)328 :
 .1-2-5بررسی راویان حاکم حسکانی
حاکــم حســکانی در روایــت اول ،آن حدیــث را بــا هشــت واســطه از معصــوم gنقل کرده اســت.
در اینجــا نیــز بــه بررســی ســندی روایــت نخســت حســکانی کــه از طــرق روایــی اهــل ســنت بــوده،
ســندش متصــل بــهنظــر میآیــد بســنده و بــه روایــت ابــن مردویــه تنهــا اشــاره میشــود .راویــان
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حســکانی اینگونــه معرفــی شــدهاند:
ابوعبداللــه شــیرازی؛ ابــن باكویــه محمــد بــن عبداللــه بــن عبیداللــه بــن باكویــه شــیرازی
صوفــی أبــو عبداللــه شــیخ صوفیــان در روزگارش ،عالــم بــه طــرق روایــی آنــان ،جامــع حكایــات
و سیرتهایشــان بــود .بــا مشــایخ آنــان دیــدار و از آنــان دانــش أخــذ کــرد .در نیشــابور ،در خانــۀ
کوچــک ســلمی ســکونت گزیــد .همنشــینیهای خوبــی بــا مشــایخ آنجــا داشــت .حدیث ،ســماع
و روایــت نمــود؛ جــز آنکــه ثقات دربــاره ســماعات حدیثــش توقــف کردند(فارســی1403 ،ق.)27 :
ذهبــی نوشــته اســت :محمــد بــن عبداللــه بن عبیداللــه بــن باكویــه ،أبوعبداللــه شــیرازی ،یکی از
بــزرگان مشــایخ صوفیــه اســت .از محمــد بــن خفیــف زاهــد ،محمــد بــن قاســم بــن ناصــح كرجــی
در شــیراز ،أبوبكــر قطیعــی در بغــداد ،أبوأحمــد بن عــدی در گــرگان ،أبویعقوب نجیرمــی در بصره،
و  ...حدیــث شــنید .أبوالقاســم قشــیری ،عبدالواحــد بــن أبیالقاســم قشــیری ،أبوبكــر بــن خلــف
شــیرازی ،عبدالوهــاب بــن أحمــد ثقفــی و  ...از او ســماع کردنــد .یــک جــزء از حدیثــش بــه دســت
مــا رســیده اســت .إســماعیل بــن عبدالغافــر فارســی گفــت :از أباصالــح أحمــد بــن عبدالملــک
مــؤذن شــنیدم کــه میگویــد :در أجــزاء أبوعبداللــه بــن باكویــه نــگاه کــرده و آثــار ســماع را در آن
نیافتــه اســت .نیکوترین مســموعات وی همان حكایــات اوســت (ذهبــی1407 ،ق ،ج.)244 :29
او در  428هجــری فــوت کرد(صفــدی1420 ،ق ،ج.)261 :3
ابوبکــر جرجرائــی؛ محمــد بــن أحمــد بــن محمــد أبوبكــر جرجرائــی مفیــد ،از محمــد از یحیــى
مــروزی ،أبوشــعیب حرانــی و خلقــی دیگــر روایــت کــرد .راوی اخبــاری منكــر از افــرادی مجهــول
اســت .أبوالولیــد باجــی گفــت :برخــی اســناد روایــی مــورد ادعــای جرجرائــی را انــکار نمــودم .او
کــه از جهــت نقــل متهــم بــود در ســال 378ق بــا  94ســال ســن در بخــاری وفــات یافت(ســمعانی،
1408ق ،ج.)20 :3
ابو احمد بصری؛ وی مجهول مینماید.
َّ
ـری أدیــب ،از محمــد بــن عبداللــه أنصـ ّ
أزدی بصـ ّ
ـی ّ
مهلبـ ّ
ـاری و
مغیــره بــن محمــد؛ أبوحاتــم
عبداللــه بــن رجــاء و گروهــی دیگــر حدیــث نقــل کــرد .محمــد بــن مرزبــان و محمــد بــن یحیــى
ّ
ّ
صولــی از او نقــل کردهانــد .صــدوق بــود .در ادب درخشــید و خوشســرا بــود .مــدح متــوكل و
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جــز او را گفــت .در 278ق فــوت کــرد .از طریــق أنصــاری برایــش کتــاب بزرگــی دیــدم (ذهبــی،
1407ق ،ج.)475 :20
عبدالغفار بن محمد؛ وی نیز مجهول به نظر میرسد.
مصعــب بــن ســام؛ مصعــب بــن ســام تمیمــی كوفــی ،از ابــن جریــج و ابن شــبرمه حدیــث نقل
کــرد .أحمــد ،زیــاد بــن أیــوب و شــماری دیگــر از او نقــل کردنــد .علــی بــن مدینــی او را ضعیــف
خوانــد .أبوحاتــم گفــت :در جایــگاه صــدق قــرار دارد .از ابــن معیــن دربــارهاش دو قول نقل اســت.
ابــن حبــان گفــت :كثیــر الغلــط بــود .بــه او احتجــاج نمیشــود (ذهبــی1382 ،ق ،ج.)120 :4
عبدالســام تغلبی(ثعلبــی)؛ عبداألعلــى بــن عامــر ،از ابــن حنفیــه ،ســعید بــن جبیــر و
أبوالبختــری روایــت دارد .إســرائیل ،شــعبه و خلقــی از او نقــل کردهانــد .أحمــد و أبــو زرعــه او را
ضعیــف دانســتهاند .أحمــد گفــت :روایتــش از ابــن حنفیــه چون ریــح اســت .گویــی آن را ناصحیح
دانســت .ســفیان ثــوری هــم او را ضعیــف شــمرد .أحمــد بــن زهیــر از یحیــى نقــل کــرد :آنگونه که
بایــد ،قــوى نیســت .گفتــه شــده کــه در 129ق فــوت کرد(ذهبــی1382 ،ق ،ج.)530 :2
محمــد بــن حنفیــه؛ ذهبــی او را ســید امــام ،ابوالقاســم و ابوعبداللــه معرفــی کــرده کــه همزمــان
بــا ســالمرگ ابوبکــر والدت یافــت .او را دارای بیشــترین و صحیحتریــن روایــت از امــام علــیg
خواندهاند(ذهبــی1413 ،ق ،ج.)110 :4
بر اساس آنچه در کالم رجالیان تسنن دیده میشود سند این روایت صحیح نیست.
 .2-2-5روایت ابن مردویه
طریــق روایــی ابــن مردویــه نامعلــوم و غیــر قابــل بررســی اســت(ابن مردویــه1424 ،ق243 :
؛ اربلــی1405 ،ق 328 :و  .)330گرچــه روایــات اهــل ســنت ،فاقــد وصــف صحــت یــا ســند
متصلانــد لیکــن میتوانــد شــواهدی بــر صحــت معنایــی روایــت رضــوی باشــد.
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 .6بررسی محتوایی و داللی روایت رضوی
شــواهد گوناگونــی بــر صحــت محتــوای روایــت امــام رضــا gوجــود دارنــد .ایــن شــواهد دو
گونهانــد:
 .1-6شواهد خاص
پــارهای شــواهد بــه صراحــت بــر صحــت مضمــون روایــت رضــوی و نقــش ویــژۀ امــام علــی gدر
ن اســت:
محشــر داللــت دارد کــه برخــی از آنهــا چنیـ 
 .1-1-6اذان و تبلیغ برائت
بــه اتفــاق فریقیــن ،پیامبــر nامــام علــی gرا بــرای تبلیــغ ســورۀ برائت فرســتاد و او در محشــر
حــج اکبــر بیــزاری خــدا و رســول nاز مشــرکان ســتمگر را اعــان کــرد و بــه ایــن دلیــل ،ایشــان
خــود را مــؤذن در دنیــا خوانــد .برخــی مفســران چنیــن آوردهانــد :امــام ســجاد gفرمــود :علــی
 gدر کتــاب خــدا اســمی دارد کــه مــردم آن را نمیدانند؛ پرســیده شــد کــه آن چیســت؟ فرمود:
«اذان مــن اللــه و رســوله» ،علــی[ gمنــادی] اذان در روز حــج اکبــر اســت(حاکم حســکانی،
1411ق ،ج 304 :1؛ ســیوطی ،بیتــا ،ج.)211 :3
اذان امــام علــی gدر محشــر قیامــت امــر تــازهای نیســت؛ در ســطحی برتــر ادامــه همــان
موقعیــت و مأموریت امام gدر دنیاســت(مکارم شــیرازی و دیگــران ،1374 ،ج .)82 :6بر اســاس
برخــی اخبــار امــام gپــس از برگشــت از جنــگ نهــروان ،هنگامــی کــه شــنید معاویــه حضــرت را
دشــنام میگویــد و یــاران او را بهقتــل میرســاند ،بــرای ادای ســخن برخاســت و فرمــود :مــن
مــؤذن در دنیــا و آخــرت هســتم .آنگاه بــا قرائــت آیــۀ  44ســورۀ اعــراف خــود را مصــداق آن مــؤذن
و بــا قرائــت آیــۀ  3ســورۀ توبــه خــود را (منــادی) آن اذان دانســت(ابنبابویه59 :1379 ،؛ قنــدوزی،
1416ق ،ج.)302 :1
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 .2-1-6تقسیمگری بهشت و آتش
شــماری حدیــث در بــاب تقســیم بهشــت و آتــش توســط امــام علــی gوارد شــده اســت .برخی
محدثــان از جملــه حافــظ ابــن عقــده بــه جمــع راویــان و طــرق مختلــف ورود ایــن روایــت در یــک
کتــاب پرداختهاند(نجاشــی1416 ،ق 94 :و 233؛ آقابــزرگ تهرانــی1403 ،ق ،ج.)163 :15
اصحــاب معاجــم بــه ایــن حدیــث مشــهور در ذیــل مــادۀ «قســم» اســتناد کردهاند(ابــن منظــور،
1405ق ،ج 479 :12؛ زبیــدی1414 ،ق ،ج .)569 :17ایــن روایــت پرتکــرار بــه گونههــای
مختلــف در میــراث حدیثــی فریقیــن آمــده اســت؛ ازجملــه آمــده اســت کــه بــا محبــت علــیg
بهشــتی از جهنمــی جــدا میشــود و ایشــان دوســتان خــود را وارد بهشــت و دشــمنان را وارد
آتــش میکند(ابنبابویــه 1417 ،ق100 :؛ مفیــد1414 ،ق213 :؛ قاضــی عیــاض1409 ،ق،
ج338 :1؛ ابــن مغازلــی1426 ،ق81 :؛ خوارزمــی1414 ،ق294 :؛ هیتمــی1385 ،ق.)126 :
آلوســی نوشــته اســت :معنــای ســخن امــام gکــه خــود را بخشکننــده بهشــت و آتــش خوانــد،
اگــر صحیــح باشــد آن اســت کــه افــراد ایــن امــت دو گروهانــد؛ گروهــی همــراه منانــد؛ پــس
هدایتیافتهانــد و گروهــی علیــه مــن هســتند کــه بــر گمراهــی باشــند؛ پــس دســته همــراه مــن در
بهشــت و دســته دیگــر در آتشاند(آلوســی ،بیتــا ،ج .)119 :30ایــن مضمــون در برخــی بیانــات
مفســران در تفســیر اصحــاب اعــراف وارد شــده و آمــده اســت کــه مــراد از اصحــاب اعــراف اه ـل
بیــت bو علــی gاســت کــه بــر اعــراف ایســتادهاند؛ دوســتان و دشــمنان خــود را میشناســند
و بــه ســوی بهشــت یــا جهنــم میرانند(طبرســی1415 ،ق ،ج262 :4؛ ثعلبــی1422 ،ق ،ج:4
236؛ قرطبــی1405 ،ق ،ج .)212 :7ایــن روایــات نیــز از موقعیــت ممتــاز امــام gدر محشــر
حکایــت دارد.
 .3-1-6عبور از صراط فقط با اذن امام علیg
در برخــی احادیــث آمــده اســت کــه امــام علی gنخســتین کســی اســت کــه در قیامــت در برابر
پــروردگار زانــو زده بــه طــرح دعــوا و شــکایت میپردازد(بخــاری1401 ،ق ،ج 7 :5و 242؛ حاکــم
نیشــابوری ،بیتــا ،ج386 :2؛ هیتمــی1385 ،ق .)126 :پیامبــر nفرمــود :عبــور از صــراط جــز
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بــا اذن علــی gممکــن نیســت .ایــن روایــت نیــز از موقعیــت خــاص امــام علــی gدر محشــر
حکایــت دارد .برخــی مصــادر ایــن روایــت از ایــن قرارند(خوارزمــی1414 ،ق71 :؛ محــب طبــری،
بیتــا ،ج 138 :3و 232؛ هیتمــی1385 ،ق126 :؛ قنــدوزی1416 ،ق ،ج 255 :1و  337و ج:3
.)230
 .4-1-6سؤال از والیت امام علیg
«وق ُف ُ
وهـ ْـم إ َّن ُهـ ْـم َم ْسـ ُـئ ُول َ
َ
ون»(صافات 1)24،نقــل شــده کــه بــر ســؤال از
شــماری روایــت ذیــل آیــه ِ
ِ

والیــت امــام علــی gو موقعیــت ممتــاز وی در قیامــت داللــت دارد .حاکــم حســکانی بــا ذکــر
روایــات متعــدد و همچنیــن موفــق خوارزمــی مــراد از مــورد ســؤال در آیــۀ فــوق را والیــت امــامg
دانســتهاند(حاکم حســکانی1411 ،ق ،ج160 :2؛ خوارزمــی1414 ،ق .)275 :ابــن حجــر
هیتمــی نیــز ضمــن ذکــر آیــۀ فــوق ،ابتــدا روایــت ابوســعید خــدری را مبنی بــر اینکه مــراد از ســؤال
در قیامــت ،والیــت علــی gاســت ،یــاد و ســپس اضافــه کــرده اســت کــه شــاید همیــن معنــا،
مقصــود واحــدی باشــد؛ آنجــا کــه دربــارۀ آن آیــه گفتــه اســت ... :یعنــی از والیــت علــی و اهلبیــت
 bســؤال میشــود؛ زیــرا خــدا بــه پیامبــرش فرمــان داده اســت تــا بــه مــردم بفهمانــد کــه بــرای
تبلیــغ رســالت اجــری از آنهــا نمیخواهــد جــز مــودت و دوســتی بــا نزدیکانــش و معنــی کالم
ایــن اســت کــه از آنهــا ســؤال خواهــد شــد آیــا حــق والیــت ،آن چیــزی کــه پیامبــر آنهــا را بــدان
ســفارش نمــوده بــود ،بــه جــا آوردنــد یــا آن را تبــاه کــرده؛ اهمــال نمودنــد؛ تــا مــورد بازخواســت
باشــند(هیتمی1385 ،ق.)149 :
چنیــن جایگاهــی بــرای امــام gســبب شــده اســت تــا آلوســی پــس از نقــل ایــن آیــه و ذکــر
روایــات متفــاوت ،از قــول امامیــان بــه ذکــر روایــات ابــن عبــاس و ابوســعید خــدری کــه مــراد را
والیــت علــی gدانســتهاند ،پرداختــه و آن را تقویــت کــرده اســت .البتــه او بــدون هــر دلیلــی برای
ایجــاد تعدیــل در مناقــب ،از والیــت دیگــر خلفــا هــم یــاد کــرده اســت .او مینویســد :بهتریــن ایــن
گفتههــا آنکــه از عقایــد و اعمــال و در رأس آن از «الالــه اال اللــه» ســؤال میشــود؛ و بــه ایــن جهــت
 .1نگهشان دارید که از آنها پرسش میشود.
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از والیــت علــی کــه خداونــد او را همــواره گرامــی دارد و همچنیــن از والیــت برادرانــش ،خلفــای
راشــدین کــه خــدا از همــه آنــان خشــنود باشــد پرســیده میشود(آلوســی ،بیتــا ،ج.1)80 :23
 .5-1-6همیاری همیشگی امام gبرای پیامبر nو اسالم
مــروری بــر نقــش و موقعیــت امــام علــی gدر ارتبــاط بــا شــریعت اســام در دنیــا ،بهتــر
میتوانــد صحــت روایــت اذان امــام gدر محشــر قیامــت را نشــان دهــد .شــواهد میگویــد کــه
آن امــام gاز روزهــای آغازیــن دعــوت پیامبــر nدر نقــش شــریک کار پیامبــر nظاهر شــد .در
جریــان یــوم اإلنــذار بهعنــوان بــرادر ،جانشــین و وصــی رســول خــدا  nمعرفــی شــد(ابن ســعد،
بیتــا ،ج187 :1؛ طبــری ،بیتــا ،ج)63 :2؛ از ابــرار ،مــوالی مومنــان ،وصــی و بــاب مدینــه
علــم صاحــب رســالت بهشــمار آمد(آلوســی ،بیتــا ،ج158 :29؛ ج 158 :15و ج .)3 :27در
جریــان مباهلــه و روز سرنوشــت ،همــراه بــا خانــواده خــود در صحنــه حضــور یافــت؛ امــری کــه
موقعیــت خــاص ایشــان نــزد پیامبــر nرا نشــان داد و قویتریــن دلیــل بــر فضــل عتــرت دانســته
شد(زمخشــری1385 ،ق ،ج .)434 :1آیــات وزارت و مشــارکت هــارون با موســی(gطه)32-9 ،
و حدیــث منزلــت بــا بیاناتــی دیگــر موقعیــت امــام gرا نشــان داد(نیشــابوری ،بیتــا ،ج120 :7؛
آلوســی ،بیتــا ،ج .)235 :13آن امــام gدر عمــوم جنگهــای پیامبــر nنقشــی تعیینکننــده
بــهعهــده گرفــت و صاحــب لــواء حضــرت بــود؛ در برخــی صحنههــا مجــروح میشــد و پرچــم از
دســتش میافتــاد .پیامبــر nدربــارهاش میفرمــود :علــی صاحــب لــوای مــن در دنیــا و آخــرت
اســت(محب طبــری ،بیتــا ،ج156 :3؛ خوارزمــی1414 ،ق 329 :؛ قنــدوزی1416 ،ق ،ج:1
370؛ ج .)166 :2از جایــی کــه حضــرت ،در دنیــا و آخــرت پیشآهنــگ امــت ،شــاهد و شــفیع
آنــان بــوده اســت ،تعبیــر پرچمــداری امــام gبــرای پیامبــر nدر دنیــا و آخــرت میتوانــد بیانگر
موقعیــت خــاص آن امــام gدر محشــر قیامــت باشــد.
اگــر رســول خــدا nبــر ســر نشــر اســام و تنزیــل قــرآن نبــرد کــرد ،امــام gبــر ســر تأویــل
آن ،بــا ناکثــان ،باغیــان و مارقــان پیــکار نمود(حاکــم نیشــابوری ،بیتــا ،ج )139 :3و بــه ایــن
 ... .1و اولــی هــذه األقــوال ان الســؤال عــن العقایــد و األعمــال و رأس ذلــک الالــه اال اللــه و مــن اجلــه والیــة علــی کــرم اللــه تعالــی
وجهــه و كــذا والیــة إخوانــه الخلفــاء الراشــدین رضــی اللــه تعالــى عنهــم أجمعیــن.
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ترتیــب حکــم اســام در مواجهــه بــا باغیــان را تبییــن نمــود؛ لــذا جــا دارد آن امــام gدر امتــداد
همیــن ظلمســتیزی ،در محشــر قیامــت نتیجــه نهایــی آن کارزارهــا و ســوء رفتارهــا ،یعنــی حکــم
محکومیــت ظالمــان و اســتقرار لعنــت بــر آنــان را اعــامنمایــد.
َّ
َّ
ُ َ
ـن َ
ون َعـ ْ
ـن َی ُصـ ُّـد َ
«الذیـ َ
یل اللـ ِـه َو َی ْبغون َهــا
ـب
ـ
س
گفتنــی اســت تأمــل در آیــات مــورد بحــث ،ازجملــه
ِ
ِ
ِ
ع َو ًجــا َو ُهـ ْـم بالَْخـ َـرة َكاف ُر َ
ون»(اعــراف )45،نشــان میدهــد ظالمــان ســه وصــف دارنــد؛ مانــع راه
ِ
ِ ِ ِ ِ
خــدا و بهدنبــال ایجــاد انحــراف بــوده بــه آخــرت هــم کافرنــد؛ و مطابــق آنچــه مــورد اشــاره قــرار
گرفــت جبهــه مقابــل امــام gبهویــژه معاویــه جامع ایــن اوصــاف بودنــد؛ حضرت هنگام شــنیدن
ســتمگریهای معاویــه چــون قتــل شــیعیان و  ...لــب بــه ســخن گشــوده از آینــده دردناکــی کــه در
انتظارشــان اســت یــاد کــرد و فرمــود :مــن مــؤذن در دنیــا و آخــرت هســتم.
بــه ایــن صــورت کارنامــه حضــرت در مقابلــه بــا ظالمــان و دفــاع از مظلومــان شــاهدی دیگــر بــر
صحــت انطبــاق آیــه بــر امــام gمیگــردد؛ و بــا توجــه بــه اینکــه رفتــار و کارنامــه اینجهانــی
مکلفــان در دار دیگــر تجســم و تکامــل مییابــد انطبــاق مــؤذن بــر امــام gروشــن مینمایــد
(مــکارم شــیرازی و دیگــران ،1374 ،ج.)181 :6
 .2-6شواهد عام
پــارهای شــواهد نیــز وجــود دارد کــه بــر موقعیــت ممتــاز امــام علــی gدر ضمــن جمــع حکایت
داللــت دارد.
 .1-2-6اهل بیت bشاهدان بر امت
بعضــی آیــات از گفتوگــو در محشــر و برپایــی محکمــه ،گرفتــن و احضــار شــهود میگوینــد و
ســخن از شــهادت انبیــا bو اولیــا در آن صحنــه دارند(نســاء ،41،نحــل ،و  )...در برخــی آیــات
ُ َ
ُ
ـل ْاع َملوا ف َسـ َـی َرى
ـ
«ق
ســخن َاز ُرؤیــت اعم ُــال ْو ِاشــراف بــر آن در میــان اســت؛ قمــی در تفســیر آیــه ِ
َّ
اللـ ُـه َع َملكـ ْـم َو َر ُســول ُه َوال ُم ْؤم ُن َ
ون»(توبــه )103،نقــل میکنــد کــه مــراد از مؤمنانــی کــه مشــرف
ِ
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بــر اعمــال امتانــد اهــل بیــت bهســتند(قمی1404 ،ق ،ج .)304 :1کلینــی در تفســیر
ایــن نمونــه آیــات بابــی بــا پنــج روایــت بــا عنــوان «ان االئمــة شــهداء اللــه علــی خلقــه» گشــوده
َََ َ ْ ُ ُ ً
«وكذ ِلــك َج َعل َناكـ ْـم أ َّمــة
اســت(کلینی ،1363 ،ج .)190 :1همچنیــن بــه مناســبت تفســیر آیــه
َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ
َو َسـ ًـطا ل َت ُك ُونــوا ُشـ َـه َد َاء َع َلــى َّ
الر ُســول َعل ْیكـ ْـم شـ ِـه ًیدا»(بقره )143،در روایات آمده
ـاس ویكــون
ـ
الن
ِ
ِ
اســت کــه مــراد از امــت وســطی کــه شــاهد بــر مــردم هســتند ،اهــل بیــت bاســت .ایشــان بــر
اعمــال مخالــف بــا حــق مــردم در دنیــا و آخــرت گواهاند(حاکــم حســکانی ،ج119 :1؛ طبرســی،
1415ق ،ج .)417 :1بــا توجــه بــه آنکــه بســیاری از افــراد ایــن امــت ،در دنیــا فاقــد صالحیــت
علمــی و درنتیجــه فاقــد شایســتگی بــرای شــهادت هســتند ،شــهادت آنــان در قیامــت هرگــز قابل
تصــور و پذیــرش نیســت؛ لــذا تنهــا گروهــی از امــت کــه بــا قاطعیــت میتــوان گفــت از فهــم و
علمــی متفاوت(بخــاری1401 ،ق ،ج )30 :4برخــوردار و مــورد شــهادت پیامبــر nبــوده و از
طــرف دیگــر شایســتگی شــهادت بــر اعمــال امــت را دارنــد خانــدان حضــرت و در صــدر آنــان امــام
علــی gهســتند .ایــن نمونــه آیــات و روایــات کــه کمشــمار هــم نیســت ،میتوانــد شــواهدی بــر
صحــت روایــت رضــوی باشــد.

 .7نتیجه گیری
همانگونــه کــه عالمــه طباطبایــی گفتــه بررســی و تدبــر در قــرآن و اســتعماالت قرآنــی نشــان
میدهــد در مرحلــه حشــر در عالــم آخــرت ،نقشــی جــز بــرای انســان ذکــر نشــده اســت؛ لــذا
مــؤذن بایــد انســان باشــد .روایــت امــام رضــا gکــه فاقــد هرگونــه روایــت معارضــی بــا ســند
صحیــح یــا متصــل اســت از طــرق مختلــف در منابــع فریقیــن وارد شــده اســت؛ جــز آنکــه طــرق
روایــی آن نــزد شــیعه از شــمار و اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت .هــر دو طــرق روایــی برتــر ایــن
روایــت در مصــادر شــیعه ،طــرق قمــی و کلینــی صحیــح بــوده ،شــواهد متعــدد معنایــی آن در
قــرآن و اخبــار ،صحــت کل روایــت را تأییــد میکننــد .گرچــه طریــق روایــی روایــت رضــوی در
مصــادر اهــل ســنت ضعیــف مینمایــد لیکــن صحــت آن در مصــادر شــیعه میتوانــد شــواهدی
بــر صحــت معنــای آن باشــد .اوصافــی چــون بــرادری ،وزارت ،وصایــت ،بابیــت مدینــه علــم
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پیامبــر nتقســیمگری بهشــت و آتــش بــرای امــام علــی gو پرچمــداری همیشــگی ایشــان
بــرای پیامبــر nکــه مــورد اتفــاق فریقیــن و از جملــه آلوســی اســت؛ همچنیــن موقعیــت برتــر
عتــرت و امــام علــی gدر شــریعت از وجــود نقــش ممتــاز حضــرت در قیامــت و صحــت روایــت
رضــوی حکایــت دارنــد .بــا آنکــه آلوســی از امــام علــی gهمــواره بــا تکریــم یــاد و بــه برخــی
مناقــب حضــرت اشــاره کــرده ،انــکار برخــی روایــات مناقــب ایشــان چــون روایــت رضــوی مــد
نظــر بایــد ریشــه در رقابــت و تعصــب مذهبــی اشــعری شــدید او داشــته باشــد کــه اصــل را بــر
تخطئــه مذهــب امامــی و روایاتشــان گذاشــته اســت.
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ـ قمی ،علی بن ابراهیم1404( .ق) .تفسیر القمی .تحقیق سید طیب موسوی جزایری .قم :مؤسسة دار الكتاب للطباعة و النشر.
الطبعةالثالثة.
ـ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم1416( .ق) .ینابیع المودة لذوی القربی .تهران :دار األسوة للطباعة والنشر.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب .)1363( .الکافی .تحقیق علی اکبر غفاری .طهران :دار الكتب اإلسالمیة .چاپ پنجم.
ـ مامقانی ،عبدالله( .بیتا) .تنقیح المقال .بیجا .بینا(.چاپ رحلی).
ـ مجلسى ،محمدباقر1404( .ق) .مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول .nتهران :دارالکتب االسالمیة.
ـ ـــــــــــــــــــ1420( .ق) .الوجیزة فی الرجال .تهران :بخش انتشارات همایش بزرگداشت عالمه مجلسى.
ـ محب طبری ،احمد( .بیتا) .الریاض النضرة فی مناقب العشرة .بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ مرعشی نجفی ،شهاب الدین( .بیتا) .شرح احقاق الحق .تحقیق سید ابراهیم میانجی .قم :منشورات مكتبة آیة الله العظمی
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اعتبارسنجی روایت امام رضا  gدر تفسیر آیۀ  44سورۀ اعراف (حیدری نسب و همکاران)

المرعشیالنجفی.
ـ مفید ،محمد بن محمد1414( .ق) .االمالی .بیروت :دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع .الطبعة الثانیة.
ـ مقاتل بن سلیمان1424( .ق) .تفسیر مقاتل .تحقیق احمد فرید .بیروت :دارالکتب العلمیة.
ـ مکارم شیرازی و دیگران ،ناصر .)1374( .تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیة.
ـ منتظری ،حسینعلی1408( .ق) .بحوث و دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة .قم :مکتب االعالم االسالمی.
ـ نجاشى ،احمد بن على1416( .ق) .فهرست اسماء مصنفی الشیعة .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی .الطبعة الخامسة.
ـ نسفی ،عبدالله بن احمد (بیتا) .مدارك التنزیل وحقائق التأویل بینا .بیجا.
ـ نیشابوری ،مسلم بن حجاج (بیتا) .صحیح مسلم  .بیروت :دارالفکر.
ـ واحدی نیسابوری ،ابوالحسن علی1388( .ق) .اسباب نزول اآلیات .قاهره :مؤسسة الحلبی و شركاه للنشر و التوزیع.
ـ وحید بهبهانی ،محمدباقر( .بیتا) .تعلیقة علی منهج المقال .بینا .بیجا.
ـ هیتمی ،احمد بن حجر1385( .ق) .الصواعق المحرقة فی الرد على أهل البدع والزندقة .مصر :مکتبة القاهرة .الطبعة الثانیة.

سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

153

ثبات ثانی ،رقیه؛ باللی اسکویی ،آزیتا؛ شقاقی ،شهریار؛ نژاد ابراهیمی ،احد
( .)1400بازتاب انقالب اسالمی در معماری معاصر ایران در بازۀ زمانی 77-57
(نمونۀ موردی :حرم رضوی) .فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.197-155 .)4( 9 .

155

D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 2 6 0 9 0 4 . 1 5 9 0

بازتاب انقالب اسالمی در معماری معاصر ایران
در بازۀ زمانی ( 77-57نمونۀ موردی :حرم رضوی)

مقاله پژوهشی

دریافت 1399/7/12 :پذیرش1399/8/12 :

رقیه ثبات ثانی ،1آزیتا باللی اسکویی ،2شهریار شقاقی  ،احد نژاد ابراهیمی

4

3

چکیده
یکــی از شــاهکارهای معمــاری بناهــای مذهبــی مربــوط بــه معمــاری ایرانــی اســامی حــرم رضــوی
اســت کــه طــی دورههــای تاریخــی و بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی سیاســی شــکل گرفتــه اســت .ایــن
مقالــه ضمــن بررســی کالبــدی و معنایــی معمــاری شــکل گرفتــه در ایــن مجموعــه در دو دهــه پــس از
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،بــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری مذکــور میپــردازد و بــه
ایــن منظــور ،آگاهــی از شــرایط سیاســی تاریخــی حکومــت اســامی ایــران در ایــن بــازۀ زمانــی ضــروری
اســت .ایــن مقالــه درپــی آن اســت تــا بــا روش توصیفــی تحلیلــی ،آثــار معمــاری شــاخص ایجاد شــده پس
از انقــاب اســامی ایــران در حــرم رضــوی را طــی ســالهای 77 -57بــا دیــدگاه نظریهپــردازان انقــاب
اســامی ایــران در مقولــۀ هویــت اســامی در ایــران بررســی کنــد و بــه تبییــن جریــان ویــژۀ متاثــر از انقالب
اســامی ایــران در مجموعــۀ مذکــور در دو دهــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بپــردازد .ســوال
اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه چــه رابطـهای میــان انقــاب و معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی در دو دهــه
پــس از آن وجــود دارد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال ،فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه رابطــۀ ویــژهای میــان
مبانــی فکــری انقــاب اســامی و معمــاری حــرم رضــوی بیــن ســالهای  57تــا 77وجــود دارد.
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ایران ،معماری ،هویت ،حرم رضوی.
 .1دانشجوی دکترای معماری،گروه معماری ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایرانRg.sabatsani84@gmail.com :
 .2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز،ایران (نویسنده مسئول)a.oskoyi@tabriziau.ac.ir :
 .3استادیار گروه معماری  ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایرانsh.shagagi@iaushab.ac.ir :
 .4دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز ،ایرانahadebrahimi@tabriziau.ac.ir :

سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

156
مقدمه
جوامــع بشــری همــواره بســتر تحوالت اجتماعی سیاســی حاکــم در زمــان معاصر خــود بودهاند.
تمایــل بــه نشــان دادن فرهنــگ و هویــت اجتماعــی از دغدغههــای انســان معاصــر بــوده اســت.
یکــی از بســترها بــرای نشــان دادن هویــت اجتماعــی ،هنــر اســت؛ زیــرا هنــر از قابلیت دسترســی
بــاال و ســریع در انتقــال مفاهیــم برخــوردار اســت .در کنــار هنــر ،معمــاری بناهــا بــه عنــوان یــک
اثــر انسانســاخت ،همــواره متاثــر از آداب ،فرهنــگ و هویــت انســان و محیــط پیرامــون آن بــوده
بــه نحــوی کــه از دیربــاز هنــر و معمــاری در خدمــت بشــر و در جهــت مطلوبســازی زندگــی بشــر
بودهانــد.
از ســویی انقالبهــا بــه عنــوان پدیدههــای اجتماعــی ،برخاســته از بســتر جوامــع خــود هســتند
کــه اندیشــهها و تفکــرات همــان جامعــهای را در بردارنــد کــه معمــاری آنهــا در آنجــا شــکل
میگیــرد .در ایــن مقالــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران در معمــاری معاصــر ایــران طــی بــازۀ
زمانــی  77-57در نمونــۀ مــورد مطالعــه «حــرم رضــوی» بررســی میشــود .از دالیــل انتخــاب ایــن
مجموعــه میتــوان بــه کاربــری مذهبــی آن و تعــدد آثــار در کنــار یکدیگــر و امــکان بررســی کالبدی
و معنایــی معمــاری در کنــار هــم اشــاره کــرد .ضــرورت ایــن پژوهــش در واقــع از کمبــود مبانــی
نظــری معمــاری معاصــر ایــران و نپرداختــن بــه آن بهخصــوص در دهههــای نخســت پیــروزی
انقــاب اســامی ایــران نشــئت میگیــرد؛ مبانــی کــه در وجــود مــا ریشــه دارد و اکنــون بــر اثــر
غفلــت و بیتوجهــی در ایــن حــوزه موجبــات تقلیــد بیمحتــوا و بهــکار نگرفتــن معمــاری ایرانــی
اســامی در معمــاری معاصــر در نظــام اســامی حاکــم را فراهــم کــرده اســت.
آثــار و پژوهشهــای بســیاری در زمینــۀ معمــاری معاصــر ایــران از ســوی معمــاران و نظریهپــردازان
انجــام گرفتــه اســت .از جملــۀ آنهــا میتــوان بــه آثــار و پژوهشهــای ایــرج اعتصــام و محمــد
منصــور فالمکــی ،عبدالحمیــد نقرهكار ،حســین ســلطانزاده ،بهروز منصــوری و امیر بانی مســعود
اشــاره کــرد کــه هــر یــک از دیــدگاه ویــژهای بــه نقــد آثــار معمــاری یــا ارائــه نظریــه در ایــن خصــوص
پرداختهانــد؛ ندیمــی معتقــد اســت کــه اصــول تدویــن شــدهای بــرای معمــاری انقــاب اســامی
توجوی
وجــود نــدارد .او معمــاری ایــن دوران را در مرحلــۀ بحــران هویــت میدانــد کــه در جس ـ 
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

بازتاب انقالب اسالمي در معماري معاصر ايران در بازۀ زماني ( 77-57ثبات ثانی و همکاران)

راهــی بــرای یافتــن مبانــی و ارزشهــای الزم اســت(ندیمی .)4:1370،آبراهامیــان در کتــاب
«ایــران میــان دو انقــاب» بــه بررســی تاریــخ معاصــر ایــران و جریانــات تاریخــی آن میپــردازد و
شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایــران را در دورههــای تاریخــی ،علــل و شــکلگیری آنهــا را بیــان
میکند(آبراهامیــان .)1399،قبادیــان در کتاب«سبکشناســی و مبانــی نظــری در معمــاری
معاصــر ایــران» بــه بررســی و دســتهبندی بناهــا بــر اســاس ســبک هــای معمــاری معاصــر پرداخته
اســت(قبادیان .)1395 ،بانــی مســعود ،امیــر در کتــاب «معماری معاصــر» در ایران از ســال 1304
تاکنــون «بــه بررســی تاثیــر جریانــات تاریخی معمــاری ایــران معاصر با توصیــف نمونههــای موردی
در ایــن بــاب میپردازد(بانــی مســعود .)1399:بمانیــان ،محمدرضــا و دیگــران عناصــر هویتســاز
در معمــاری ســنتی خانههــای ایرانــی در معمــاری ایــران را شناســایی کــرده اســت(بمانیان،
ت گرایــی و معمــاری معاصــر ایــران در ســالهای پــس از
 .)1389مهــدوی نــژاد ،تجدیــد حیــا 
پیــروزی انقــاب اســامی را بررســی کرده اســت(مهدوی نــژاد و همــکاران)1389 :حجــت ،هدف
انقــاب اســامی را در زمینــۀ معمــاری احیای هویــت گذشــته میداند(حجــت)34-32 :1374 ،
نقــرهکار تنهــا بــه ایــن بســنده میکنــد کــه بایــد نســبت جایــگاه اســام بــه عنــوان یــک مکتــب
الهــی و توحیــدی بــا انقــاب اســامی و آنگاه بــا معمــاری و همزاد آن ،شهرســازی تشــریح شــود و
از هــر گونــه تحلیــل آرمــان گــرا پرهیــز میکند(نقــره کار )15:1388 ،نقـیزاده نیــز بناهــای کلــی
اســامی را مطالعــه کــرده و تالشــی بــرای شخصیتشناســی و شــیوۀ زبــان خــاص ایــن دوران در
ظهــور ارزش اگرچــه مســیری متفــاوت بــا رویکــرد صوفیانــه قبــل از انقــاب در حــوزه معمــاری
اســامی دارد ولــی بــاز هــم تنهــا اصــول و شــاخصههای اســامی کــه بعــدا ســبب تمایــز دوره
انقــاب از دیگــر دوره هــا مــی شــود نکــرده اســت(.نقی زاده)21:1389 ،کیانــی در کتــاب تاریــخ
هنــر معمــاری ایــران در دوره اســامی بــه بررســی آثــار معمــاری اســامی از آغــاز تــا ســلجوقیان و
تیموریــان ،صفویــان و تــا عصــر حاضــر پرداختــه و در خصــوص پژوهشهــای انــدک صــورت گرفته
در خصــوص حــرم رضــوی به عنــوان یک مجموعه از بناهــای مذهبی دردوره اســامی اشــاره کرده
اســت(کیانی .)172:1384،شایســتهفر ،کتیبههــای رواقهــای ســاخته شــده در حــرم رضــوی در
عصــر تیمــوری و صفــوی را بــه لحــاظ محتوایــی بررســی و بــه مضامیــن قرآنــی در دورۀ تیمــوری و
تزییــن هنــری از مضامیــن در دوره صفویــه اشــاره میکند(شایســتهفر .)147-117 :1392،در
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بــاب بررســی معمــاری حــرم امــام رضــا  gنیــز میتــوان بــه بررســی تحــول تاریخــی و اجــزای
حــرم رضــوی و نهادهــای فرهنگــی وابســته و خدمــات بــه زائــران و آثــار فقیهــان و عالمــان دینــی
کــه در جــوار حــرم بــه خــاک ســپرده شــدهاند در کتــاب «بــارگاه خورشــید» بــه تالیــف اســماعیل
رضاییبرجکــی ،میثــم جاللــی ،سیدحســن حســینی ،ابوالفضــل زارعــی ،بهــزاد نعمتــی کــه در
ســال 1396بــه چــاپ رســیده و همچنیــن اثــر «در ایــن قطعــه از بهشــت» کــه ســوی آســتان قدس
رضــوی ســال  96چــاپ کــرده اســت ،اشــاره نمــود .علــی اصغــر ســاالری در نســخه الکترونیکــی
از کتــاب تدویــن ســبک هنــر و معمــاری حــرم مطهــر رضــوی  ،پژوهشــی بــر روضــه منــوره و حریــم
حــرم مطهــر به لحاظ توســعه تاریخــی و کالبدی در ســال  1394پرداختــه است(ســاالری.)1394،
لبــاف خانیکــی در پژوهشــی بــه بررســی گنبــد حــرم مطهــر امــام رضــا  gدر هنــر نامــه آســتان
بــه ســیر تحــول گنبــد و حــرم مطهــر ،زمــان و چرایــی شــکلگیری گنبــد مطهــر بــه فــرم کنونــی
پرداختــه اســت .شــیخی و قاســمی بــه مطالعــه فــرم ،تکنیــک ،مــواد و مصالــح و کتیبههــای مــورد
اســتفاده در پنجمیــن ضریــح حــرم مطهــر امــام رضــا  gپرداخته اند(شــیخی و قاســمی)1397،
جاللــی هنــر آینــه کاری در رواق دارالســیاده حــرم امــام رضــا gرا مــورد بررســی قــرارداده اســت
و هنــر ایرانــی آینــه کاری را از هنرهــای دارای قدمــت و تنــوع در بهکارگیــری در تزیینــات بیشــتر
فضاهــای حــرم رضــوی از دوره قاجــار تــا بــه امــروز معرفــی مینماید(جاللــی )1398،وثیــق در
تقریــری بــه تبییــن کاربســت حــس معنــوی مــکان جایگزین مفهــوم حــس مــکان در حرم امــا رضا
 gپرداختــه کــه در آن پــس از ارائــه مطالــب مربــوط بــه حــس معنــوی مــکان در حــرم رضــوی بــه
رونــد تغییــرات کالبــدی حــرم بــه طــور مختصرپرداختــه اســت(.وثیق)1398،خان حســین آبــادی
نیــز در تقریــری ،مضامیــن کاشــی نــگاره هــای دوره قاجــار در حــرم رضــوی را مــورد بررســی قــرار
داده اســت(خان حســین آبــادی .)1397 ،کــه در بخــش هــای آتــی از مقالــه بــه برخــی از ایــن
نظــرات بــه طــور مختصرخواهیــم پرداخــت .نــوآوری ایــن تحقیــق در پرداختــن بــه معمــاری و هنر
مجموعــه حــرم رضــوی در دوران معاصــر و صرفــا در بیــن ســالهای  77-57اســت کــه در مقایســه
بــا مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روی معمــاری در ســال هــای قبــل از جملــه دوران صفــوی  ،قاجــار
و قبــل از انقــاب ،بازتــاب کمــی در حــوزه معمــاری داشــته و بــرای اســتفاده کننــدگان ایــن رشــته
بــه عنــوان یــک مجموعــه کــه تمامــی شــاخصه هــای معمــاری انقالبــی  ،اســامی و ایرانــی را در
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بــردارد ،بــه نحــو احســن شناســانده نشــده اســت .همچنیــن از آنجــا کــه بــرای مطالعــه انعــکاس
یــک پدیــده بــر روی معمــاری از ســوی نظریــه پــردازان آن پدیــده ،حداقل یک بــازه زمانــی طوالنی
مــدت الزم اســت ایــن بــازه دو دهــه نخســت پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی در ایران
کــه شــامل پیــروزی انقــاب ،رهبــری امــام خمینــی (ره)  ،ســالهای جنــگ و هشــت ســال دفــاع
مقــدس هــم چنیــن و رهبــری مقــام معظــم رهبــری را در برمیگیــرد در نظــر گرفتــه شــده اســت.
هــدف اصلــی از انجــام ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه رابطــه میــان انقــاب و معمــاری دو دهــه پــس
ازآن مــورد بررســی قــرار گیــرد .و جریــان و پارادایــم معمــاری منتــج از انقــاب اســامی تبییــن تــا
راهنمــای معمــاران و طراحــان در حیطــه طراحــی آثــار معمــاری معاصــر گــردد .و ســؤال اصلــی
تحقیــق در پاسـخدهی بــه ایــن ســؤال کــه چــه رابطـهای میــان انقــاب و معمــاری مجموعــه حــرم
رضــوی در دو دهــه پــس از آن وجــود دارد؟ کــه در پاســخ بــه ایــن ســوال ،فرضیــه پژوهــش عبــارت
اســت از ایــن کــه رابطــه ویــژه ای میــان مبانــی فکــری انقــاب اســامی و معمــاری حــرم رضــوی
بیــن ســالهای  77تــا 57وجــود دارد.

روش تحقیق و چهارچوب نظری
بــرای بررســی در زمینــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری دو دهــه پــس از آن
بــر مجموعــه بناهــای حــرم رضــوی از روش توصیفــی تحلیلــی اســتفاده شــده اســت .بدیــن
صــورت کــه دادههــای معمــاری بناهــای حــرم رضــوی کــه در بیــن ســالهای 77-57شــکل
گرفتــه از منابــع و دیــدگاه صاحــب نظــران گــردآوری و اســتخراج شــده و در جــداول طراحــی
شــده قــرار گرفتــه اســت .در شــاخصههای ارزیابــی و تحلیــل جــداول از دیدگاههــای امــام
خمینــی(ره) و مقــام معظــم رهبــری و فرمایشهــای ایشــان در بــاب هویــت اســتفاده و در
نهایــت خصوصیــات و ویژگیهــای ایــن آثــار بهعنــوان نتایــج ایــن تقریــر در جهــت تبییــن
شــاخصههای معمــاری دهههــای مذکــور و در جهــت پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق و اهــداف
پژوهــش ارائــه شــده اســت.
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نمودار  :1فرایند تحقیق (منبع :نگارندگان)

از نتایــج ایــن تحقیــق مــی تــوان یکــی تبییــن ویژگیهــای معمــاری بازتــاب شــده از انقــاب
اســامی ایــران در حــرم رضــوی و دیگــری تحلیــل آثــار معمــاری شــاخص در دهــۀ مذکــور در زمینۀ
هویــت از دیــدگاه بنیانگــذار کبیــر و رهبــر معظــم انقــاب اســامی توســط نگارنــدگان را برشــمرد
کــه در آخــر چگونگــی ارتبــاط میــان معمــاری حــرم رضــوی و انقــاب اســامی ایــران مشــخص
میشــود.
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مفاهیم و چهارچوب نظری
 .1انقالب
انقــاب از نظــر واژگانــی بــه معنای تغییر ،تحول ،برگشــتگی و تبدیــل و از نظر سیاســی به معنای
اقــدام عــدهای بــرای برانــدازی و ایجــاد حکومتــی جدیــد اســت(عیوضی و هراتــی.)21:1389،
انقــاب متضمــن تغییــر ســریع ســاختارها ،نهادهــا و ارزش هــای اجتماعــی سیاســی طبــق یــک
ً
چهارچــوب ایدئولوژیــک جدیــد اســت .انقالبهــا معمــوال نتیجــه کنــش و واکنشهــای گروههای
خاصــی از یــک جامعــه اســت کــه از طریــق همیــن کنــش و واکنــش هــا بــه ثمــر میرســد .گرچــه
بیــن انقالبهــای مختلــف شــباهتهای شــکلی وجــود دارد ،امــا هــر انقــاب مقیــد بــه شــرایط
وقــوع آن اســت و مشــخصات منحصــر بــه فــرد خــود را از شــرایط اجتماعــی کســب میکنــد.
تحــوالت تاریخــی ســاختارها  ،نهادهــا و ارزشهــای اجتماعــی ،محدودیتهــا و امکاناتــی را بــرای
عمــل جمعــی و چگونگــی وقــوع انقــاب فراهــم میســازد(بانی مســعود.)359:1394،
 .1-1انقالب اسالمی ایران
انقــاب ایــران بــدون شــک یــک تحول بــزرگ سیاســی اجتماعی بــود که بــا جایگزین کــردن نظام
سیاســی نویــن و انتقــال قــدرت سیاســی در جامعــۀ ایــران بــه وقــوع پیوســت .همــۀ انقالبهــای
جهــان در برخــی ویژگیهــا یکســان هســتند ولــی هــر انقــاب شــاخصهای خاصــی دارد کــه
دیگــر انقالبهــا ندارنــد .انقــاب اســامی ایــران نیــز در ایــن زمینــه دارای ویژگیهــای منحصــر
بــه فــردی چــون مذهبــی بــودن ،مردمــی بــودن و نفــوذ رهبــری آن است(درخشــه-126 :1387،
.)127
 .2-1ارتباط میان رهبری امام خمینی (ره) ،انقالب اسالمی ایران ،ایدئولوژی و هویت
امــام خمینــی (ره) در نهضــت انقالبــی خــود ،مــردم ایــران را بــه رویکــردی مجدد به هویــت دینی
خویــش فــرا میخوانــد و بــا قائــل شــدن رابطـهای مســتقیم میــان انقــاب و ایدئولــوژی ،انقــاب را
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شــرطی الزم و ضــروری بــرای تحقــق آرمانهــای الهــی و وســیلهای بــرای نیــل بــه مقاصــد مکتبی و
ایصــال جامعــه بشــری به تعالی انســانی تلقــی کردند کــه در ایــن راه در پیاده کــردن نظریه خویش
اهتمــام کردند(همــان .)218 :امــام خمینــی (ره) معتقــد اســت انقــاب اســامی ایــران بــه دلیــل
برخــورداری از هویــت مســتقل اســامی و شــیعی از ســایر انقالب ها متمایــز اســت(همان.)219:
نظریههــای مطــرح دربــاره انقــاب اســامی بســیارند ،امــا اغلــب اینهــا نتوانســتهاند انقــاب
اســامی را بــه خوبــی بنمایاننــد .در ایــن زمینــه اغلــب تحلیلگــران در بررســی انقــاب اســامی،
آن را انقالبــی هویتــی و بــر مبنــای فرهنــگ و نظریههــای فرهنگی دانســتهاند .بنابراین بــا واکاوی و
نقــد نظریههــای مربــوط بــه انقــاب در مییابیــم کــه انقــاب اســامی در راســتای هویتخواهــی
و اســتقاللطلبی مــردم ایــران روی داد .بــا بررســی آرای بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران و
شــعارهای مطــرح در آن زمــان و همچنیــن بررســی نظریههــای مطــرح در بــاب انقــاب اســامی
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه انقــاب اســامی جنبــۀ هویتی داشــته و بــه عنــوان انقالبــی فرهنگی
شــناخته میشــود( .عیوضــی و هراتــی )155-154 :1389 ،بــا عنایــت بــه مــوارد اشــاره شــده در
مییابیــم کــه میــان انقــاب اســامی ایــران و ایدئولــوژی ارتبــاط مســتقیمی وجــود که در راســتای
هویتخواهــی مــردم ایــران و بــه رهبــری امــام خمینــی (ره) در جهــت نیــل بــه آرمانهــای الهــی و
تعالــی جامعــه بشــری واقع شــده اســت.

 .2هویت
ّ
در لغتنامــۀ دهخــدا «هویــت» بــه معنــای تشــخص(دهخدا ،1373 ،ج ،)20866 :14در
فرهنــگ معیــن نیــز هویــت بــه هســتی ،وجــود و آنچــه موجــب شناســایی شــخص باشــد ،تعریــف
شــده اســت(معین ،1363 ،ج  .)5228 :4بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه هویــت ،شــناختن و
شناســاندن اســت و دو وجــه دارد :یکــی شــناخت خــود در ارتبــاط بــا چیــزی و دیگری شناســاندن
خــود براســاس آن چیــز بــه دیگــران( افتخــاری .)103:1383،ایــن خویشتنشناســی بــر یــک
پدیــدۀ بیرونــی اســتوار بــوده کــه ممکــن اســت ســرزمین  ،نــژاد ،تاریــخ  ،مذهــب یــا خانــواده
باشــد(احمدی .)166:1386 ،از آنجاکــه کــه هنــر و معمــاری در هــر منطقــه برخاســته از جامعــه
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و شــرایط اجتماعــی آن منطقــه اســت ،در نتیجــه هنــر و معمــاری جــزو پدیــده هــای بیرونــی و از
عوامــل مهــم در خویشتنشناســی اســت( هــر آنچــه کــه در توضیــح مفهــوم هویــت در متــن فــوق
اشــاره شــده اســت).
 .1-2هویت اسالمی انقالب و مطالبات مردمی
بــدون شــک انقــاب اســامی ایــران توانســت بــا ظرفیــت گســترده خــود طومــار یکــی از
اســتبدادهای پیچیــدۀ قــرن بیســتم را در هــم بپیچــد و از ایــن لحــاظ بایــد پذیرفــت انقالبــی بــا
خصلــت انقــاب اســامی ایــران میتوانــد در زایــش جامعــهای بــا ویژگیهــای یــک جامعــه
توســعه یافتــه بــه لحــاظ سیاســی نقش اساســی ایفــا کند .ایــن ظرفیــت را بایــد در هویت اســامی
ایــن انقــاب و نیــز مطالبــات تاریخــی مــردم ایــران جسـتوجو کرد(درخشــه .)127 :1387 ،لــذا
مهمتریــن هــدف انقــاب احیــای دیــن و ارائــه الگــوی بدیــع مبتنــی بــر هویــت دینــی و ملــی ایران
شــد(همان.)194 :
نمودار: 1دیاگرام ارتباط میان انقالب اسالمی ایران ،هویت ومعماری(منبع :نگارندگان)
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 .2-2هویت در تفکر اسالمی از دیدگاه نظریهپردازان انقالب اسالمی ایران(امام و رهبری):

جدول :1هویت در تفکر اسالمی (بمانیان)41:1389 ،

حضــرت آیــت اللــه خامن ـهای مهمتریــن و اصیلتریــن عنصــر و رکــن هویــت ملــی را فرهنــگ
و بــه عبــارت دقیقتــر دیــن و اعتقــادات میداننــد .در اندیشــۀ مقــام معظــم رهبــری فرهنــگ
هــر ملتــی ،هویــت آن ملــت را شــکل میدهــد؛ امــا هویتــی مطلــوب و ارزشــمند اســت کــه
بــر اســاس فرهنــگ دینــی و اســامی و تقــوا شــکل گرفتــه باشــد .بــه طــوری کــه آرمانهــای
معنــوی و اخالقــی بــرای انســان هویــت میســازد ایشــان عناصــر دیگــر ماننــد جغرافیــا ،زبــان،
تاریــخ ،حکومــت و  ...را در مبــادی تکویــن یــک ملــت موثــر میداننــد ولــی بــرای آنهــا نقــش
ذاتــی ،اساســی و همیشــگی قائــل نیســتند .مقــام معظــم رهبــری ،خــود فراموشــی سیاســی یــا
فرامــوش کــردن هویــت ملــی را موجــب ذلــت و بدبختــی ملــت میداننــد .لــذا در اندیشــۀ ایشــان
هویــت ملــی مطلــوب و مــورد پســند آن اســت کــه منجــر بــه ایجــاد عــزت ملــی شــود(افتخاری،
.)41:1393
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جدول :2تحلیل و تبدیل دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص هنر و معماری به مضامین پایه
(منبع :بیانات)/https://www.leader.ir/fa , https://farsi.khamenei.ir ،

سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

165

166

از جــدول 2بــه ایــن موضــوع پــی میبریــم کــه دیــدگاه ایشــان بــه هنــر و معمــاری بیشــتر از منظر
هویتــی و در برگیرنــدۀ مضامیــن پایــه ازجملــه زبــان ،تاریــخ ،ســنت ،فرهنــگ ،حقیقــت ،منحصــر
بــه فــرد بــودن ،انقالبــی ،دینــی ،اســامی ،بــرای خــدا و موهبــت الهــی اســت کــه همگــی از
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

بازتاب انقالب اسالمي در معماري معاصر ايران در بازۀ زماني ( 77-57ثبات ثانی و همکاران)

ویژگیهــای معمــاری ایرانــی اســامی محســوب میشــود.
نمودار :2هویت از دیدگاه امام(ره) و رهبری(منبع :نگارندگان)

بــا ظهــور هــر انقالبــی تحولــی شــگرف در مناســبات انســانی اجتماعــی هــر جامعــه پدیــد
میآیــد و زمینــۀ ورود جامعــه را بــه مرحلـهای تــازه از کنــش تاریخــی فراهــم میکنــد .در حقیقــت،
انقــاب نقطــۀ عطفــی در تاریــخ جوامــع اســت کــه بــه صــورت بــارزی جامعــه را بــه قســمت قبــل
و بعــد از خــود تقســیم میکنــد .تاثیــر ایــن رخدادهــا و دگرگونیهایــی کــه بــا انقــاب بــه وجــود
میآیــد ،غالبــا غیرمنتظــره و عمومــا بســیار عمیقتــر از آنچــه تصــور میشــود ،در آینــده بازتــاب
مییابد(درخشــه .)193:1387،بــرای بررســی ایــن بازتــاب بــر معمــاری ســالهای ،77-57
نخســت آگاهــی از شــرایط اجتماعــی سیاســی ایــن دوره ضــروری اســت.

 .3شرایط اجتماعی سیاسی دورۀ زمانی مورد مطالعه()77-57
بررس ـیهای انجــام شــده در زمینــۀ مناســب قــدرت و معمــاری نشــان میدهــد کــه فرمهــا و
فضاهایــی کــه معمــاری ایجــاد میکنــد بــا قــدرت سیاســی حاکــم بــر جامعــه رابطــه دارد و از آن
تاثیــر و تاثــر میگیرد(فوکــو .)1378 ،ســال 1357خورشــیدی را میتــوان نقطــۀ عطفــی در تاریــخ
معاصــر ایــران قلمــداد کــرد .حــدود  70ســال بعــد از انقــاب مشــروطیت ،ایــران شــاهد دومیــن
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انقــاب ملــی خــود بــود .انقــاب اســامی ایــران در عصــر مــدرن شــکل گرفــت .تحــوالت داخلــی
عصــر جمهــوری اســامی را بــه لحــاظ مراحلــی کــه انقــاب پشــت ســر نهــاده اســت ،میتــوان بــه
چهــار دوره تقســیم کــرد:
 دورۀ انتقــال قــدرت و مشــکالت نظــام سیاســی جدیــد :ایــن دوره کــه از ســال  57تــا 62خورشــیدی را دربرمیگیــرد؛ دورهای اســت کــه نظــام برآمــده از انقــاب اســامی طــی
درگیریهــای داخلــی و گاه براندازانــه ،موفــق بــه تثبیــت اوضــاع شــد و خــود را از خطــر ســرنگونی
رهانیــد.
 دورۀ تثبیــت نظــام؛ ایــن دوره از ســال  62تــا 68خورشــیدی را دربرمیگیــرد .در ایــن دورهمســائل داخلــی تــا حــد زیــادی تحــت الشــعاع جنــگ واقــع شــده بــود؛ از یــک ســو ،اختــاف
جناحهــای داخلــی در مقابــل تجــاوز دشــمن خارجــی رنــگ باخــت و از ســوی دیگــر دولــت و مردم
بــا همــۀ تــوان در خدمــت پیشــبرد جبهههــا و مســائل مربــوط بــه آن قــرار داشــتند.
 دورۀ بازســازی اقتصــادی :ایــن دوره از ســال  68تــا  76خورشــیدی را دربرمیگیــرد .ایــراندر ســال  68شــاهد رحلــت بنیانگــذار جمهــوری اســامی و انتخــاب آیــتاللــه خامنــهای
بــرای تصــدی مقــام رهبــری از جانــب مجلــس خبــرگان بــوده از ســویی بــر اســاس تجدیــد نظــر
صــورت گرفتــه در قانــون اســاس ،تفکیکــی مرجعیــت از رهبــری و حــذف ســمت نخســت وزیــری
نیــز تصویــب شــد .از آنجــا کــه دولــت جدیــد بــه بازســازی دوران پــس از جنــگ میاندیشــید،
برنامههــای داخلــی خــود را بــر «سیاســت تعدیــل» در مقابــل «سیاســت تثبیــت» توســعه صــادرات
(در مقابــل جایگزینــی واردات) ،خصوصیســازی و جــذب ســرمایههای خارجــی بنیــان نهــاد
و سیاســت خارجــیاش را بــر تنشزدایــی اســتوار ســاخت .اتخــاذ ایــن سیاســتها ســاختار
اقتصــادی کشــور را تــا حــد زیــادی تغییــر داد و بــر حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی نیــز تاثیــر
مســتقیم نهــاد.
 دورۀ توســعه سیاســی :ایــن دوره از ســال  76تــا  84خورشــیدی را دربرمیگیرد(بانــیمســعود.)361-359 :1394،
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 .4بازتــاب کلــی جمهــوری اســامی ایــران بــر ســاخت و ســاز دهههــای نخســتین پــس
از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
جمهــوری اســامی ایــران کــه در فروردیــن مــاه ســال  1358تثبیت شــد ،عمیقــا بر شــیوۀ تولید،
توزیــع و پذیــرش معمــاری در کشــور تاثیــر نهــاده اســت .مناســبات بیــن المللــی ایــران بــه شــکل
بنیادیــن و ریشـهای در دهــۀ نخســت پــس از پیــروزی انقــاب اســامی زیــر و زبــر شــد .بســیاری از
پروژههــای ســاخت و ســاز بــه دلیــل ارتبــاط شــرکتهای ســاختمانی با شــرکتهای غربــی متوقف
شــدند .بســیاری از چهرههــای معمــاری ایــران از کشــور مهاجــرت کردنــد .برخــی که مانــده بودند
درگیــر جنــگ تحمیلــی شــدند و بقیــه شــغل و عرصــه فعالیــت خــود را تغییر دادنــد .تنهــا معدودی
از ایشــان کــه دس ـتاندرکار پروژههــای موجــود و طرحهــای ســاخت و ســاز خــرد بودنــد ،ادامــه
حیــات دادنــد .در ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب ،عمــده منابــع انســانی و اقتصــادی مصروف
جنــگ تحمیلــی شــد و بــه ایــن ترتیــب معمــاری ایــران از صحنــۀ معــادالت جهانــی حــذف شــد.
پــس از اتمــام جنــگ ایــران و عــراق ( )1367-1359توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی،
دولــت و جامعــۀ ایرانــی را بــه ســمت و ســوی تــازهای ســوق داد .در ایــن دوره گفتــار اقتصــادی
جدیــدی ســر بــرآورد کــه اهــداف خــود را ایجــاد تحــول در سیاس ـتهای اقتصــادی ،گرایــش بــه
ســمت خصوصیســازی و همچنیــن بــازار آزاد رقابتــی اعــام کــرده بــود .صنعــت ســاختمان و
معمــاری ایــران در ایــن دوران و در نتیجــه ایــن تحــوالت شــاهد تحــول و شــکوفایی مجــدد بــود.
بســیاری از پروژههــای جدیــد در ایــن دوره بــر تکنولــوژی تکیــه داشــتند(همان .)197:1399 ،در
گــذر زمــان ،بســیاری از شــهرهای ایــران بناهایــی بــا کاربریهــای مختلف بــه صــورت مجموعهای
ســاخته شــدهاند کــه بــه لحــاظ تاریخــی ،معمــاری اهمیــت زیــادی دارنــد .از لحــاظ تاریخــی ،ایــن
بناهــا در دورۀ اســامی بــه لحــاظ معمــاری رونــق و توســعه کالبــدی یافتهانــد کــه در ایــن میــان
بناهــای مذهبــی آرامگاهــی ســهم بســیاری بــه خــود اختصــاص دادهانــد .مجموعــۀ حــرم رضــوی
در مشــهد مقــدس کــه بــرای مســلمانان بــه ویــژه شــیعیان اهمیــت ویــژهای دارد ،از مجموعــه
بناهــای مذهبــی و آرامگاهــی اســت کــه در طــول تاریــخ تکامــل یافتــه و توســعۀ آن در عصــر حاضر
نیــز ادامــه دارد.
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 .5اهمیت بناهای آرامگاهی در ایران
بــا گذشــت زمــان بــا افــزودن محــراب بــه آرامگاههــا ،ایــن گونــه بناهــا جنبــه قداســتی پیــدا
کــرد و بــا توجــه بــه دیــدگاه اســام کــه هــر مکانــی بــا توجــه بــه شــرایط میتوانــد بــه عنــوان
مســجد مــورد اســتفاده قرارگیــرد ،بناهــای آرامگاهــی روز بــه روز بــر اهمیتشــان افــزوده شــد.
شــفاعت و زیــارت در فرهنــگ شــیعه عامــل بســط و گســترش آرامگاههــا در ایــران اســت(مومنی
دهقــی.)3:1359 ،

 .6مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمی
«حــرم» در فرهنــگ اســامی مــکان یــا زمانــی مقدس اســت و بســیاری از امــور مباح در شــرایط
دیگــر در آن (حــرم) ممنــوع و حــرام اســت .مفهــوم و حکمــت ایــن محدودیتهــا کــه در آداب و
احــکام مربــوط بــه حــرم وضــع شــده ،در چهارچــوب انسانشناســی و هستیشناســی دینــی
قابــل درک اســت .حــرم نمون ـهای از آرمانشــهر اســامی ثمــره و محــل رویــش انســان اســت
کــه میتــوان آن را بهشــت زمینــی نامیــد .مختصــات بهشــت و بهشــتیان نقطــۀ تعالــی حــرم
و اهــل حــرم در آرمانشــهر اســامی اســت .انســان کامــل و خاندانهــا و خانههــای مقــدس
ـرم
کــه شــاخصترین آنهــا اهــل بیــت پیامبرنــد ،محــور حــرم هســتند(خاکرند .)97:1395 ،حـ ِ
امــام رضــا  gهــم نــزد شــیعیان امامــی بــهعنــوان «حــرم» و مکانــی مقــدس گرامــی داشــته
میشــود.
 .1-6مجموعه حرم حضرت رضا g
مجموعــه بناهــای حضــرت رضــا  gدر مشــهد مقــدس کــه بــرای مســلمانان بهویــژه
شــیعیان ایــران از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت ،یکــی از مهمتریــن بناهــای مذهبــی
اســت .ایــن مجموعــۀ باشــکوه تقریبــا  25بنــای مهــم را شــامل میشــود و هــر یــک از نظــر
ویژگیهــای معمــاری و هنــر ارزش واالیــی دارد .احــداث ایــن مجموعــه از قــرون اولیــه
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اســامی شــروع شــده و کار تکمیــل آن همچنــان ادامــه دارد .مهمتریــن بخــش ایــن
مجموعــۀ مقبــره حضــرت رضــا  gو بقیــۀ ایــن مجموعــه در طــول زمــان شــکل گرفتــه و
کاملتــر شــده اســت.
مقبــرۀ حضــرت رضــا  gمربــع شــکل و و انــدازه شــکل آن  10متــر اســت .ایــن مرقــد بــا
گنبــد دوپــوش بســیار زیبــا کــه روکشــی از طــا دارد ،مظهــر و نمــاد مجموعــه بناهــای حــرم
اســت .طبــق کتیبـهای کــه روی صنــدوق قدیمــی مقبره وجــود دارد ،صنــدوق در ســال 1022
هجــری یعنــی زمــان شــاه عبــاس صفــوی ســاخته شــده و کتیبــه روی آن را هنرمنــد معــروف،
علیرضــا عباســی نوشــته اســت .البتــه صنــدوق فعلــی قبــر از ســنگ مرمــر اســت و بدنــۀ گنبــد
بــا کتیبههــای متعــددی تزییــن شــده اســت .ایــن کتیبههــا در زیــر و ســاقۀ گنبــد در زمــان
شــاه عبــاس و شــاه ســلیمان صفــوی ،بــه خــط هنرمنــدان معــروف آن دوره ،علیرضــا عباســی
و محمــد رضــا امامــی ،در فاصلــه ســالهای  1010تــا  1086قمــری بــه شــیوۀ ثلــث بــا رنــگ
ســفید بــر زمینــه ای آبــی نوشــته شــده اســت .ازارههــای حــرم نیــز بــا کاشـیهای زریــن فــام،
در طر حهــای بســیار جالــب تزییــن شــده کــه بــر بعضــی از کاشــیها تاریــخ  612و 720
هجــری دیــده میشــود .از دیگــر بخشهــای مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا  ،gحیــاط
مرکــزی آن اســت کــه بــه صحــن عتیــق معــروف اســت و شــکلی مســتطیل و چهــار ایوانــی دارد
هــر چهــار ایــوان بــا کاش ـیکاری بســیار زیبــا و کتیبههــای متعــدد تزییــن شــده اســت .ایــن
ایوانهــای چهارگانــه در زمــان وزارت امیــر علیشــیر نوایــی در ســال  872قمــری و در زمــان
سلســلۀ صفــوی ،بهویــژه شــاه عبــاس بنــا شــده اســت .در زمــان شــاه طهماســب صفــوی و
نــادر شــاه افشــار گلدســتههای طالیــی بــه مجموعــه اضافــه شــده اســت در ایــوان جنوبــی
معــروف بــه ایــوان طالیــی ،چهــار در نقــره نصــب شــده کــه در زمــان صفــوی ســاخته شــده و بــا
کتیبههــای متعــدد از خوشنویســان معــروف چــون محمــد رضــا امامــی تزییــن شــده اســت .از
دیگــر واحدهــای معمــاری مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا  gرواقهــای معــروف بــه دارالضیافه
و دارالحفــاظ اســت کــه در زمــان تیمــوری و صفــوی بــه مجموعــه اضافــه شــدهاند .همچنیــن
مســاجد گوهرشــاد ،دو در ،پریــزاد و میــرزا جعفــر نیــز جــزو ایــن مجموعــه انــد کــه دربــارۀ آنهــا
در صفحــات گذشــته شــرح مختصــری آورده شــد.
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مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا  ،gدر طــول هــزار ســال توســط هنرمنــدان معــروف ،امیــران و
شــاهان تکمیــل شــده اســت ،بــرای مثــال در ســالهای  1262و  1271قمــری ،زمــان محمد شــاه
قاجــار صحنــی جدیــد بــا کاشـیکاری هــای زیبــا بــه مجموعــه اضافــه شــد .مجموعــه معمــاری
حــرم حضــرت رضــا  gکــه شــامل بناهایــی متعــدد و زیبــا چــون حــرم ،مســجدهای گوهرشــاد،
دودر ،باالســر و پریــزاد ،صحــن قدیــم و جدیــد دارالســام ،دارالضیافــه ،دارالســرور ،ســقاخانه،
مــوزه ،کتابخانــه ،توحیــد خانــه ،حمــام ،گنبــد معــروف بــه حاتــم خانــی ،گنبــد معــروف بــه اللــه
وردیخــان ،آرامــگاه شــیخ بهایــی ،صحــن جمهــوری اســامی و دیگــر بناهــای وابســته اســت ،در
زمــرۀ شــاهکارهای هنــری جهــان شــمرده میشــود(کیانی.)172-171 :1384 ،
 .2-6وضعیــت معمــاری و اجــزای معمــاری حــرم مطهــر و پیرامــون آن(بناهــای واجــد
ارزش تاریخــی):
 .1بقعــۀ مطهــر  .2رواقهــا  .3صحنهــا  .4بس ـتها  .5مســجد گوهرشــاد  .6مســجد شــاه .7
حمــام مهــدی قلیبیــک  .8بقعــۀ پیــر بــاالندوز
نمودار :3اجزای معماری حرم رضوی و پیرامون آن(منبع:نگارندگان)
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رواق
«رواق» در لغــت بــه معنــی ایــوان ،پیشــگاه خانــه و ســایبان اســت .در مجموعــۀ حــرم مطهــر
رضــوی بــه بناهــای سرپوشــیدهای کــه در اطــراف بقعــه مطهــر قراردارنــد ،رواق گفتــه میشــود.
ایــن رواقهــا بــه عنــوان مجموعـهای تاریخــی و هنــری ،میــراث ارزشــمندی بــه شــمار میآینــد کــه
نمونههــای برجســته هنــر هــر عصــر را در خــود متبلــور ســاختهاند.
بــه فضاهــای سرپوشــیده ســتوندار یــا متشــکل از چشــمه طاقهایــی گفتــه میشــود کــه
در طرفیــن صحــن یــا میانســرای مســاجد یــا اماکــن مذهبــی ســاخته میشــود .دهانــه
اینگونــه فضاهــا رو بــه صحــن اســت و در ورودی مســجد را بــه شبســتان یــا گنبدخانــه متصــل
میســازد(کیانی.)19 :1384 ،
رواق پایشــگاه خانــه ،فضــای ســر پوشــیده ســتوندار اســت یــا از چشــمه طاقهایــی
تشــکیل یافتــه کــه در طرفیــن «صحــن» یــا میانســرای مســجد یــا اماکــن مذهبــی ســاخته
میشــود .دهانــه اینگونــه فضاهــا رو بــه صحــن اســت و در ورودی مســجد را بــه شبســتان
یــا گنبــد خانــه متصــل میکنــد .رواق مشــتمل اســت بــر ســقف و ســتون کــه حداقــل در
یــک طــرف مســدود باشــد و انســان را از تمــاس یــا ریــزش و تابــش نــور آفتــاب مصــون دارد.
در مناطقــی کــه شــدت نــور و حــرارت خورشــید زیــاد باشــد نــور متناســب و مالیمــی را بــه
داخــل عبــور میدهــد ،در ایــن صــورت روشــنایی از طریــق غیــر مســتقیم یــا بــا واســطه
خواهــد بــود .فضــای رواق در معمــاری در مجمــوع یکــی از کنترلکنندههــای نــور در
فضــای معمــاری است(ســاالری .)197 :1394،بــا بررســی توضیحــات ارائــه شــده در بــاال،
آنچــه مشــخص میگــردد کارکــرد اصلــی رواق اســت کــه برگرفتــه از اقلیــم و جغرافیــای
ایــران اســت و معمــاری بومــی از شــاخصههای اصلــی هویــت معمــاری هــر منطقــه بــه
شــمار میآیــد.
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صحن ها :بارگاه
ایجــاد حریــم بیــن درون و بیــرون (کثــرت و وحــدت) در حکمــت عملــی اســام ،فضــای
عبادتگاهــی جایــگاه ســیر در انفــس اســت و نســبت بــه فضــای آزاد و رهــا شــده طبیعــی ،مــرز و
حریــم ایجــاد مینمایــد تــا نــگاه و توجــه انســان از عالــم خــارج بــه عالــم درون (تفکــر و اندیشــه
و خودآگاهــی) برگــردد« .اگــر فضــای بیــرون فضــای ســیر در آفــاق اســت و فضــای تحــرک و
تنــوع و تغییــر ،یعنــی جهــان کثــرت ،فضــای درون بایــد فضــای تامــل و توجــه و تذکــر و حضــور
قلــب باشــد بــرای خودآگاهــی و ســیر در انفــس ،حریمهــا و مفصلهــای متعــدد و متنــوع ،ایــن
شــگرد حیرتانگیــز در طراحــی معمــاری را ظاهــر میســازد»(نقره کار .)232:1378،ســیر
در انفــس (ســکون و بــی جهتــی) خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد :توجــه خــود را هنــگام
عبــادت در هــر مســجدی بــه ســوی او کنیــد و دیــن خــود را بــرای او خالــص کنید(اعــراف)29 ،
صحنهــا ،فضاهــای بــاز در مجموعــه حــرم مطهــر هســتند کــه بقعــه و رواقهــا را دربرگرفتهانــد
و بــرای برگــزاری نمــاز جماعــت و مراســم عبــادی مــورد اســتفاده زائــران قــرار میگیرد(رضایــی
برجکــی و همــکاران.)90 :1396،
بستها :بارگاه
«بســت» بــه معنــی ســد کــردن و مانــع شــدن اســت .در آســتان قــدس رضــوی ،بســت عبــارت
اســت از مکانــی محــدود بیــن صحنهــا و بناهــای حــرم مطهــر رضوی؛ بــه عبــارت دیگر ،بــه حریم
حــرم مطهــر پــس از مداخــل ورودی اطــاق میشــود(همان.)107 :
معمــاری حــرم مطهــر رضــوی مجموعــهای از فضاهــا و بناهــا و عناصــر بــا کاربریهــای
مرتبــط و مختلــف بــا یکدیگــر در اطــراف بقعــه مطهــر قــرار گرفتــه کــه طــی حــدود  1200ســال
ســاخته شــدهاندکه از ســده پنجــم هجــری اولیــن مســجد وابســته بــه گنبدخانــه بقعــۀ مطهــر
ســاخته شــده و طــی ادوار تاریخــی بــه تدریــج تکمیــل شــده و تــا عصــر حاضــر ســاخت و ســاز
و توســعه آن ادامــه دارد.
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هــم اکنــون  31رواق در مجموعــۀ حــرم رضــوی وجــود دارد و مســاحتی حدود57هــزار مترمربــع
را بــه خــود اختصــاص داده اســت(رضایی برجکــی و همــکاران)1396:64،
مجموعــه حــرم هــم اکنــون هشــت صحــن دارد کــه مســاحت آنهــا بیــش از  225553مترمربــع
میشــود(همان .)90 :همچنیــن چهــار بســت و دو مســجد بــه نامهــای مســجد گوهرشــاد و
مســجد شــاه ،حمــام قدیمــی قلــی بیــک کــه تبدیــل بــه مــوزه مردمشناســی و همچنیــن بقعــۀ پیر
بــاالن دوز در شــمال شــرقی حــرم واقع شــده اســت .مجموعه همچنیــن دارای نهادهــای فرهنگی
کــه شــامل :کتابخانــه ،مدارس(مدرســه دودر ،مدرســه میــرزا جعفــر ،مدرســه خیــرات خــان) ،موزه
هــا ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی ،بنیــاد پژوهشهــای اســامی اســت .نهادهــای رفاهــی
مجموعــه شــامل :دارالشــفا ،مهمانســرا و همچنیــن مجموعــه آرامگاههــای مشــاهیر برجســته
اســت کــه در حــرم رضــوی مدفــون گشــتهاند و در نمــودار روبــرو بنــا بــه ارتبــاط زمانــی صرفــا بناهــا
و اقدامــات مهــم کــه در دو دهــۀ اول پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران صــورت گرفتــه شــده،
ذکــر شــده اســت.

 .7حرم رضوی در دورۀ جمهوری اسالمی ایران
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،رواق پشــت ســر مبــارک  18 ،متــر توســعه یافــت و
بعدهــا گســترش دو ضلــع پیــش روی مبــارک و پاییــن پــا بــه انجــام رســید .ایجــاد بســت طبرســی
و دو صحــن جمهــوری اســامی ،قــدس ،کتابخانــه ،مــوزه و رواق دارالوالیــه در آن دوره بــوده
است(ســجادی ،1367 ،ذیــل آســتان قــدس رضــوی) .در ســال  1359فضــای داخلــی بنــای حرم
توســعه یافــت و ایســتایی گنبــد افزایــش پیــدا کــرد .درهــای ورودی بنــای حــرم در ســمت پیــش رو
و پاییــن مدفــن گشــایش یافــت .همچنیــن در ایــن دوره ،صحنهــای جامــع رضــوی ،هدایــت،
کوثــر و رواق امــام خمینــی(ره) رواقهــای جدیــد دارالوالیــه ،دارالهدایــه ،دارالرحمــه ،داراالجابــه،
بس ـتها ســاخته شــد و توســعه یافت(وثیــق .)239:1399،گســترش اماکــن متبرکــه بــه 100
هکتــار ،ســاختمان فعلــی کتابخانــه( 1360تــا  ،) 1373کتابخانــه مســجد گوهرشــاد ،1368
دانشــگاه علــوم اســامی بــه همــت عبــاس واعــظ طبســی در ســال  ،1363چهــار پارکینــگ
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قســمت زیریــن حــرم (همــان.)238:
پــس از انقــاب  ۱۳۵۷ایــران ،طــرح توســعۀ حــرم بــا جدیــت دنبــال شــد و ایــن مجموعــه شــاهد
گســترش زیــادی بــود .در ســال  ۱۳۵۹فضــای داخلــی بنــای حــرم توســعه یافــت و ایســتایی گنبد
افزایــش پیــدا کــرد و درهــای ورودی بــه بنــای حــرم در ســمت پیـشرو و پایین پای مدفن ،گشــایش
یافــت .صحــن جمهــوری اســامی ،جامــع رضــوی ،هدایــت ،کوثــر و رواق امــام خمینــی(ره) در
ایــن دوره ســاخته شــد.
 .1-7توسعه در روضۀ منوره و حریم مطهر بعد از پیروزی انقالب
بــا عنایــت بــه تولیــت عظمی آســتان قــدس رضــوی ،روند احــداث فضاهــای زیارتــی ،فرهنگی
و خدماتــی در ســطح و زیــر ســطح بــه ســرعت افزایــش یافــت ،بــه گون ـهای کــه طــی ســالهای
اخیــر ،عملیــات اجرایــی بالــغ بــر پنــج برابــر بناهــای قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی شــد.
زیربنــای اماکــن متبرکــه در طــول  12قــرن ،حــدود  12هکتــار بــود در صورتــی کــه از پیــروزی
انقــاب تاکنــون بــه  90هکتــار رســیده اســت .احــداث بناهــای سرپوشــیده و فضاهــای بــاز
جدیــد ،همــراه بــا توســعه و ترمیــم بناهــای گذشــته ،از رویکردهــای اصلــی این ســاخت و ســازها
بــوده ،ضمــن اینکــه آســتان قــدس رضــوی در ایــن ســالها از توســعه فضاهــای فرهنگــی نیــز
غافــل نمانــده اســت.
بــا احتســاب تالشهــای اخیــر ،از آغــاز پیدایــش حــرم مطهــر تاکنــون 26 ،بنــای سرپوشــیده بــه
نــام رواق 9 ،فضــای بــاز بــه نــام صحــن و  4مدخــل ورودی بــه نــام بســت در اطــرف مضجــع شــریف
رضــوی ســاخته شــده است(ســاالری.)220 :1394 ،
گسترش روضۀ منوره:
الف .توسعۀ روضۀ منوره از سه طرف.
ب .تعویض ضریح قدیم و نصب ضریح جدید(ضریح پنجم) در سال .1379
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ج .تعویض سنگ قبر صندوقچهای درون حرم و نصب سنگ جدید.
د .تعویض سنگهای کف روضۀ منوره(همان.)221 :
مشخصات طرح حریم حرم مطهر رضوی(ساالری)249:1394،
 .1محدوده طرح :از مرکز گنبد منور،
دایرهای به شعاع  420متر.
 .2زمان اجرای طرح :از سال 1352
همزمان با تخریب اماکن پیرامونی.
 .3بناهای پیرامونی متعلق به دوران افشاری
و قاجاری شامل منازل مسکونی ،بازار،
کاروانسرا و  ...بوده است.

 .8تزیینات حرم رضوی
تزیینــات بنــا از عوامل بســیار مهم در معمــاری ایــران و دربردارندۀ اطالعات تاریخــی ،اجتماعی،
فرهنگــی و اعتقــادات مذهبــی دوران خــود اســت .در هنــر اســامی ،تزییــن بــرای اعتــا بــه افــق
هــای برتــر و بیــان فضــای قدســی اســت .کاشـیکاری در ایــران جــزو آثــار ارزشــمند هنــری اســت.
متعالیتریــن تجلیــات هنــر دینــی را در کاش ـیکاری هــای اماکــن مذهبــی میتــوان یافــت کــه
از مهمتریــن مظاهــر بــروز مفاهیــم معنــوی و عرفانــی در هنــر بــه شــمار م ـیرود و نقــش اصلــی
را در اماکــن مقــدس از جملــه حــرم مطهــر رضــوی ایفــا میکنــد .حــرم امــام رضــا ع دارای نمونــه
هایــی از هنــر کاشـیکاری ،مربــوط بــه دورههــای مختلــف تاریخــی اســت کــه مــی تــوان آنهــا را
براســاس ویژگیهــای بصــری ،نــوع نقــوش و دورۀ تاریخــی طبقهبنــدی کــرد .طرحهــا و نقــوش
کاشـیکاری در هــر دوره برگرفتــه از مبانــی فکــری و ارزشــی زمــان خــود بــوده اســت(خان حســین
آبــادی .)95:1399 ،بــر همیــن اســاس ،نگاهــی بــه هنــر و معمــاری دورههــای پیــش از انقــاب
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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اســامی میاندازیــم چراکــه مبانــی فکــری و ارزشــی دورههــای قبــل را متبلــور میســازد .ایــن
امــر کمــک شــایانی بــه تحلیــل هنــر و معمــاری پــس از انقــاب اســامی ایــران میکنــد .در روضــۀ
منــوره کــه بــه دســت هنرمنــدان و معمــاران ایرانــی ســاخته شــده ،کثــرت و تنــوع هنرهــا بــه نوعی
هنــر اســامی ایرانــی در طــول تاریــخ ایــن ســرزمین را در مجموعــه بناهــای مذهبــی آرامگاهــی
نشــان میدهــد و تاکیــدی بــر اســامی ایرانــی بــودن نــوع هنــر ایــن مجموعــه دارد.
 .1-8تجلی هنر و معماری در روضۀ منوره(در دورههای پیش از انقالب اسالمی)
کاشـیکاری ،کتیبههــا و خطــوط و نقشهــای زیبــا در کنــار آینـهکاری و درج احادیــث و کلمــات
قصــار مکتــوب بــر کاشـیها از امامــان معصــوم کــه بــرای شــکوه و جــال ایــن بــارگاه ملکوتــی بــه
کار رفتــه بقعــۀ منــوره را همچون بهشــت آراســته اســت.
نمونه  :1بخشی از
مسجد باالسر با ازاره زرین
فام و تزیینات کاشی معرق

در ایــن بــاره هنرمنــدان و
خطاطــان قرون مختلــف ،نهایت
عالقــه و مهــارت خــود را در عمــل
بــه گون ـهای نشــان داده انــد کــه
قلــم از توصیــف و نــگارش ایــن

نمونه :2کاشی های
زرین فام طبلی و هشت پر
ازاره بقعه مطهر

همــه هنرنمایــی ناتــوان اســت.
تزیینــات و آثــار هنری موجــود در
حــرم دارای دو بخــش اســت:
الــف .بخــش ازاره و معــرقکاری
دیوارهــای بــاالی ازاره تــا ارتفــاع

حــدود  2متــر ،دارای چنــد قســمت اســت :ابتــدا دارای حاشــیهای کوتــاه از ســنگ مرمر ســفید به
عــرض حــدود  20ســانتی متــر کــه بــاالی آن معــرقکاری بــه ارتفــاع  92ســانتیمتر از کاشـیهای
قدیمــی نفیــس ممتــاز و نفیــس ســنجری اســت .ایــن کاشـیهای الــوان بســیار ظریــف بــه ابعــاد
هندســی منظــم و ابعــاد شــش و هشــت گــوش بــزرگ و کوچــک و کوکبــی شــکل ،چنــد ضلعــی و
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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گاه بــه صــورت مربــع اســت .کاشـیهای ازاره نوعــا بــا خطــوط رقــاع ،ثلــث و اســلیمی برجســته
تزییــن یافتــه اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــر روی بیشــتر آنهــا آیــات و احادیــث و کلمــات قصــار و
اشــعاری نیــز بــه خــط نســخ قــرن ششــم و هفتــم دیــده می-شود(ســاالری .)147 :1394،ایــن
کاشـیهای ممتــاز و نیــز کتیبــه اطــراف جبهــه خارجــی در پیــش روی مبــارک ،در رواق دارالحفاظ
از شــاهکارهای بینظیــر و از قدیمیتریــن کاش ـیهای عهــد اســام اســت.
ب .بخــش مقرنــس آینــه و کتیبــه هــا :ســقف حــرم بــه طــرز بســیار زیبایــی مقرنــس آینــه شــده و
بــه آینـهکاری ســقف حــرم بــه اصطــاح قطــار آینــه میگوینــد .ابتــدای آینـهکاری ســقف ،کتیبــه
تاریخــی و ارزشــمند آینــه اســت(همان.)148 :
 .2-8آینهکاری و گچبری در معماری
اصــوال در معمــاری آینـهکاری و گچبــری بــا هــم مانــوس هســتند و در ســطوح آینـهکاری زمینــۀ
کار دارای نقــوش یــا خطــوط برجســته یــا فــرو رفتــه اســت کــه کــه توســط فــردی گچبــر مشــابه
طــرح آینــهکاری آمــاده شــده ســپس قطعــات آینــه بــه وســیلۀ آینهبــر یــا آینــهکار در انــدازه و
اشــکال مــد نظــر بریــده و روی آن چســبانیده میشــود .گچبــری همچنیــن بــه عنــوان گزینــۀ
تزیینــی روی آینــه یــا کنارههــای آن اجــرا میشــود .از بهتریــن نمونههــای تلقیقــی گچبــری و
آین ـهکاری میتــوان بــه آین ـهکاری دارالســیاده حــرم مطهــر حضــرت امــام رضــا  gو اتاقهــای
شاهنشــین عمــارت شــمس العمــاره اشــاره کــرد .در برخــی بناهــا آینـهکاری بر بســتری از نقاشــی
یــا طرحهــای اســلیمی اجــرا شــده و اســتفاده تلفیقــی از آینـهکاری بــا تزیینــات دیگــر محدودتــر
اســت .ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه در بســیاری از اســتانهای کشــور ایــن تزییــات در طــول
تاریــخ در بناهــای مذهبــی و حکومتــی بــه کار گرفتــه شــده اســت و در دورۀ معاصــر نیــز بــه نحــوی
در مالکانههــای خصوصــی یــا هتلهــا و رســتورانها نیــز از ایــن شــیوه تزیینــات اســتفاده
میشــود ،امــا از مــوارد شــاخص میتــوان بــه کاخهــای گلســتان ،ســعدآباد و مرمــر در تهــران،
کاخ چهــل ســتون در اصفهــان ســاختمان دارالســیاده ،دارالویــه ،رواق امــام و از مجموعــۀ آســتان
مقــدس رضــوی ایــوان نارنجســتان شــیراز و حــرم حضــرت معصومــه hدر قــم اشــاره کرد(همــان:
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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 .)175اســتفاده از تزیینــات گچبــری در حــرم مطهــر در دوره جمهــوری اســامی نیــز ادامــه
پیــدا میکنــد و بــه لحــاظ گســتردگی ســطوح تزییــن شــده ،اســتفاده از ایــن هنــر بــه اوج خــود
میرســد .بهطوریکــه از هنــر گچبــری بهصــورت مســتقل یــا آمیختــه بــا ســایر هنرهــا نظیــر
نقاشــی و آینـهکاری در تاالرهــا و رواقهــای مختلــف اســتفاده شــده اســت کــه از جملــه میتــوان
بــه دیوارهــا و پوشــش ســقف رواقهــای دارالوالیــه ،دارالرحمــه ،دارالهدایــه ،داراالجابــه ،دارالکرامه،
دارالحجــه ،دارالمرحمــه و رواق امــام خمینــی(ره) اشــاره کرد(محتاجــی .)1397،
همانگونــه کــه در ابتــدای امــر و در اهــداف ایــن پژوهــش بــه آن اشــاره شــد ،در جهــت مســتدل
و مســتند کــردن رســالت اصلــی ایــن تقریــر بــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران و نظــام معنایــی آن
بــر حــرم رضــوی در دو دهــه پــس از انقــاب اســامی ایــران میپردازیــم .ایــن امــر در جهــت یکــی
از اهــداف و نتایــج انقــاب اســامی ایــران و تغییر در ســاختار سیاســی و تبدیل آن از شاهنشــاهی
بــه جمهــوری اســامی اســت کــه همانــا بــه عنــوان توســعه سیاســی از آن نــام بــرده میشــود.

 .9بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر حرم رضوی
 .1-9توسعۀ سیاسی انقالب اسالمی ایران
امــروزه توســعه بــه خــودی خــود پدیــدهای چنــد بعــدی اســت کــه ابعــاد گوناگــون زندگــی بشــر
اعــم از جنبههــای اقتصــادی فرهنگــی و سیاســی و  ...را دربرمیگیــرد .در ایــن میــان ،توســعۀ
سیاســی بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا قــدرت سیاســی و نیــز چنــد الیــه بــودن آن ،از پیچیدهترین
ســطح توســعه بــه شــمار میآیــد .توســعۀ سیاســی را بایــد مرحلـهای قلمــداد کــرد کــه در آن یــک
نظــام سیاســی بــا توســعۀ ظرفیــت سیاســی درونـیاش ،ســازگاری خــود را از طریق نهادهــای موثر
توســعه و ضمــن پذیــرش انفــکاک ســاختاری ،توانایــی خــود را در توســعۀ مشــارکت سیاســی و در
نتیجــه ثبــات و تعــادل بخشــیدن و مشــروعیت سیاســی نشــان میدهد(درخشــه123:1387 ،
و .)126انقــاب اســامی توانســته اســت ضمــن بســتن پرونــدۀ رژیــم اســتبدادی حاکــم بــر ایران،
صفحـهای نویــن در تاریــخ کشــور بگشــاید و زمینههــای مســاعد را بــرای رشــد و توســعۀ سیاســی
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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در ایــران فراهــم کنــد و گامهــای موثــری بــه ســوی تحقــق توســعه سیاســی بردارد(همــان.)156:
از ایــن مطالــب دو شــاخصۀ اصلــی توســعۀ سیاســی :مشــروعیت سیاســی و مشــارکت سیاســی
تبییــن و بــه بررســی آن در حــرم رضــوی پرداختــه میشــود.
جدول:3بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی(منبع :نگارندگان)
بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر حرم رضوی در دو دهه پس از انقالب اسالمی ایران
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و اداری جدیدی
به مجموعه اضافه
شد که مهمترین
در توسعه
آنها صحنهای
طرح توسعه
اقتصادی
جمهوری ،قدس،
فرهنگیسیاسی که از آبان 1358
جامع رضوی،
شروع و در
از باب گسترش
هدایت ،غدیر،
فضاهایفرهنگی دهههای  70و 80
کوثر و رواقهای
سرعتبیشتری
و مذهبی
دارالوالیه،
گرفت.
(هنر و معماری
دارالحکمه،
فضاها)
دارالحجه،
دارالهدایه و امام
خمینی(ره)
است.

جمع بندی
در ابتــدای ایــن بخــش ،پــس از جمـعآوری دادههــای مربــوط بــه هنــر و معمــاری بناهــای حــرم
رضــوی کــه از دیــدگاه منتقــدان ،تاریخنــگاران و بــه طــور کلــی صاحبنظــران بــه صــورت مســتند
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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بــه چــاپ رســیده ،پرداختــه شــده ،مضامیــن پایــه اســتخراج و ســپس بــرای تحلیــل بــر اســاس
دیدگاههــای نظریهپــردازان انقــاب و صاحبنظــران هنــر و معمــاری در جدولهــای طراحــی
شــده قــرار داده میشــود و بــه کمــک ایــن جدولهــا پاســخ ،پرســش اصلــی ایــن تقریــر ،اهــداف
و فرضیــه بیــان شــده در مقالــه نتیجهگیــری میشــود.
جدول : 4تبدیل و تحلیل هنر و معماری بناهای مورد احداث در دهههای  77-57در حرم رضوی به مضامین پایه.
(منبع :نگارندگان و اطالعات مستخرج از گفتارهای (رضایی برجکی و همکاران54:1396،؛ نعمتی11:1391،؛
ساالری)1394،
ردیف

نام بنا

تاریخ
ساخت

نوع
احداث

توضیحات

1

گنبد طال

-1358
1359

مرمت

تجدید طالکاری و تعمیرات گنبد
مطهر بارگاه .نصب قطعات مسی طال
کاری شده روی گنبد در خرداد 1359
به اتمام رسید( .نعمتی)11:1391،

2

ادامه توسعه
روضۀ منوره از
سه طرف

1358

توسعه و
استحکام

در دورۀ پهلوی و جمهوری اسالمی
فضای مسجد باالسر ،در غرب بقعه
به فضای گنبد خانه افزوده و چهار
درگاه ورودی پیش رو پشت رو و پشت
سر حضرت در شمال و جنوب بقعه
گستردهتر شد .همچنین دیوارها،
از باالی ازاره تا زیر کتیبه آینهکاری
علیرضا عباسی ،به کاشیهای
معرق بسیار نفیس آراسته شد(رضایی
برجکی و همکاران .)54:1396،

3

( گسترش
فضا های
فرهنگی
) دانشگاه
علوم اسالمی
رضوی

افتتاح
1363

احداث

تصاویر

در حوزۀ آموزش علوم انسانی در سال
1363افتتاح شد .احداث ساختمان از
بازسازی دو مدرسه خیرات خان و میرزا
جعفر در سه طبقه.
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4

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
 1363تاسیس

با هدف ترویج و نشر فرهنگ اسالمی
در سال 1363تاسیس شد.

5

دارالوالیه

1368

احداث

سومین رواق بزرگ مجموعه -زیربنا
 1965مترمربع-تعبیه نورگیر در
سقف برای تامین نور مورد نیاز رواق
سازه بتنی-سقف روی هشت ستون
در فواصل  10متری بنا شده دیوار،
ستونها و سقف بنا آینهکاری شده
و ارازه تا ارتفاع دو متر سنگ مرمر
است.

6

صحن جامع
رضوی

1366

احداث

بزرگترین صحن مجموعه زیربنای
 117500متر مربع دسترسی به دو
خیابان اطراف – ارتفاع منارها 70
متر و  57متر – تامین نور منارها از
طریق  8نور گیر و ارتباط با پلکان و
پله برقی به طبقه تحتانی (پارکینگ )
کابری صحن عبادی مذهبی دارای6
مناره رفیع و  3ایوان  -ایوان ولیعصر
 ،fبا دو مناره به ارتفاع  70متر و
ایوانهای غدیر و کوثر هر کدام با دو
مناره به ارتفاع  57متر دارای 55غرفه
و گنجایش  70هزار نمازگزار در تزیین
صحن جامع از سنگ های ابزارخورده
و تزیینات كاشی معرق و معقلی سنگ
فرش مخلوطی از سنگهای الوان و
گرانیت و خلج.

7

مدرسه پریزاد

1368

بازسازی

بازسازی با همان الگو و طرح ّ
سنتی
کاربری کنونی :به عنوان مرکز
پاسخگویی به سواالت دینی
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(اقداماتفرهنگی)
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کتابخانه
مرکزی آستان
قدس رضوی

-1360
1372

9

کتابخانۀ
مسجد
گوهرشاد

1368

احداث

مطابق با استاندارد های بین الملل
و با سبک معماری اسالمی در سه
طبقه 28/800 -مترمربع زیربنا
دیوار تاالر قدس در داخل کتابخانه
گچبری و تذهیب شده-سقف سالن
ورودی درپلکان دسترسی گچبری
قطار مقرنس و مشبک برای تامین
نور طبیعی نمازخانه کتابخانه باسقف
و بدنه چوبی مشبک همانند طرح
مشبک مقابر متبرکه – بدنه قاببندی
شده کارهای اسلیمی به سبک معرق
چوب استفاده از احادیث به سبک
معرق چوب با ترکیبی از سیاه مشق
مکرر و به خط ثلث در سقف نمازخانه-
ساخت دو حیاط مرکزی به سبک
معماری سنتی ایران-حیاط چهارایوانه
و کاشیکاری شده نورگیر سنگی
در وسط حیاط برای تامین نور طبقه
زیرین آب نمای سنگی به منظور تامین
نور-نماسازی حیاط تلفیقی از آجر،
کاشی و مقرنس درهای چوبی با گره،
خطاطی به شیوه معرق تزیین شده.

توسعه و
احداث

مسجد گوهرشاد یکی از زیباترین و
ماندگارترین آثار معماری در ایران و
یادگاری گرانبها از دوره تیموری است
که در مجموعۀ معماری حرم مطهر
واقع شده است .در سال 1368به
دلیل کمبود فضا و نیاز به مکانی
وسیعتر به همت آستان قدس رضوی
ساختمان در جنوب غربی روضه منوره
با زیربنای  1200مترمربع در زمینی به
مساحت  997متر مربع احداث شد.
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10

صحن
جمهوری
اسالمی

1360

احداث

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

مساحت  11100متر مربع و
زیربنای 22200متر مربع-چهار
ایوان قرینه دو به دو و سبک معماری
سنتی اسالمی – دو گلدسته به ارتفاع
 30متر بر فراز ایوان شمالی و جنوبی
– در کنار ایوان شرقی (ایوان طالی
صحن)پنجره مشبک برنزی5 -
ایوان در صحن و سی حجره و چهل
و شش غرفه – قبل از تخریب محل
صحن بازارها و کاروانسراهایی از
جمله کاروانسرای ناصری ،سرا و
کاروانسرای وزیر نظام – در مقابل
ایوان طال ،سقا خانه به صورت
هشت ترک و سقف گنبدی در وسط
صحن ،ساعت آفتابی یا شاخص
برای مشخص نمودن ظهر شرعی در
مشهد – ایوان شمالی درارای گلدسته
آراسته به طال  -ایوان شرقی طال
کاری شده – ازاره ایوان سنگ خلج و
کتیبه ای به خط طال و زمینه الجورد
حاوی دو آیه از سوره آل عمران – در
سطح طال کاری ایوان ،دورتادور
شمسههایی منقش به اسماء الله
و ستارههایی که نام الله ،محمد و
علی با خط بنایی برآن نقش بسته
ایوان جنوبی(ایوان قبله) به معمول
مساجد و اماکن مذهبی بزرگتر
نسبت به سایر ایوانها ایوان غربی
ورودی اصلی دستههای عزادار
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دارالهدایه

-1369
1371

احداث

زیربنــای  536مترمربع فضای
داخلــی بنا ،گچبری ،رنگآمیزی
و آینهکاری-نورگیرهــا با نقوس
اســلیمی الجوردی تزیین ،ستونها
و پایههــای طاقها ،با نقوش گره
هندسی و شمســه مزین-کتیبههای
خط کوفــی و نقوش خطایی با
رنگهای الجوردی و فیروزهای
قاببندی دیوارهــا کتیبههای گچی
با آیات قرآنی به خط نســتعلیق
جلی-اطــراف کتیبهها را نقوش
اســلیمی و ختایــی و نقش گل بته با
رنگهــای متنوع فرا گرفته

12

دارالرحمه

1371

افتتاح

احــداث با تقلید از معماری
شبستانهای مسجد جامع
گوهرشــاد به شکل تاالر و دارای
 15نیم گنبد ســتوندار در هر نیم
گنبد ،نورگیر تعبیه شــده و اطراف
آن با قاببندیهای گچبری و
نقــوش گره چینی و آینهکاری تزیین
شــده کف بنا و ازاره تا ارتفاع 150
ســانتیمتر سنگکاری و دیوارها و
ســتونهای بنا با گچبری ،نقاشی
و آینهکاری به صورت قابهای
برجســته با طر حهای اسلیمی و
ختایی و اشــکال هندسی تزیین
شده(استفاده کم ازآینهکاری،
کاربندی و کاشـیها در سطح کمتر
استفاده شده).
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13

صحن قدس

1373

14

داراالجابه

-1376
1379

15

ضریح

1373

احداث

کوچکترین صحن حریم حرم مطهر
با مساحت  5000مترمربع در وسط
آن سقاخانه زیبا با طرح قبه الصخره به
ابعاد تقریبی یک هشتم ابعاد اصلی،
گنبد سقاخانه در جنوب صحن ایوانی
به ارتفاع  16متر دارد ،تزیین سقف
سقاخانه به صورت طاسهسازی با
کاشی و آجر  ،دارای  6ورودی در
صحن قدس و  28حجره،دیواره اش
ً
تماما به كاشی معرق آراسته در وسط
ایوان ،محرابی زیبا که دورتادور قسمت
باالی آن با کتیبههای از كاشی و مزین
به سورۀ مبارکه نور تزیین قسمت گنبد
آن با طال و دیگر قسمتهای خارجی
با کاشی معرق قسمت زیرین این
صحن سردابسازی و به دفن اموات
اختصاص داده شده.
در زاویۀ شرقی رواق یک هشتی با
پنجره نقره (نزدیکترین مکان به
مدفن امام  )gکف رواق مفروش با
سنگ چینی-تزیین سقف به صورت
النه زنبوری با ترکیب آینه ،قالب
گچی و رنگآمیزی ،مقرنس کاری،
رسمیبندی ،گره سنگی ،گره نجاری،
آینهکاری و الیهچینی

طراحی
ضریح
پنجم

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

طراحی ضریح پنجم توسط استاد
محمود فرشچیان-ترکیبی از طال و
نقره-استفاده از هنر اسالمی ایرانی
به جای سبک هندی 14-محراب
در نمای ضریح و تزیینات استفاده از
گل پنچ پر  ،هشت پر و آفتابگردان-
خاتمکاری ،قلم زنی خطاطی-در مدت
زمان  7سال ،نصب در سال 1379با
حضور مقام معظم رهبری
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پارکینگ1
و2

1377

احداث

در سال  1377احداث آن آغاز شده
بود

189

----

 .2-9رویکرد صاحبنظران به معماری این دوره
نمودار :5استنتاج دیدگاه صاحب نظران به معماری بین سالهای ( 77-57ثبات ثانی و کاظمی)240:1397،

همانگونــه کــه اشــاره شــده اســت احیــای عیــن بــه عیــن معمــاری ســنتی ایــران ،بــوم گرایــی،
فرهنــگ گرایــی و نــوآوری ،اقتبــاس از معمــاری تاریخــی ،ایــن گرایشهــا در حیطــه ســاخت ابنیه،
فضاهــای مذهبــی ،عــام المنفعــه و عمومــی نمایــان اســت.گرایش بــه تکنولــوژی از دیگــر مــوارد
دارای اهمیــت در معمــاری ایــن دوره محســوب میشــود .موضــوع انقــاب پدیــدهای اســت مدرن
بــا ریش ـههای ســنتی و فرهنگــی و از جنــس دموکراســی سیاســی کــه در عرصــۀ معمــاری نیــز
انعــکاس پیــدا کــرده اســت(همان).
از مطالــب ذکــر شــده درجدولهــا کــه مربــوط بــه مضامیــن دیدگاههــای امــام (ره) و مقــام معظم
رهبــری در تبییــن شــاخصههای ایدئولــوژی و هویــت از دیــدگاه ایشــان و همچنیــن بیانات ایشــان
در خصــوص هنــرو معمــاری اســت ،بــه مولفــه هایــی دســت مییابیــم کــه بــر انقالبــی ،اســامی
و ایرانــی بــودن ایــن دو مهم(هویــت و ایدئولــوژی و بــه تبــع آن هنــر و معمــاری) تاکیــد دارنــد و بــا
قــراردادن ایــن مولفههــا در جدولهــا و همچنیــن تحلیــل نتایــج حاصــل از ویژگیهــای بناهــای
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حــرم رضــوی در ایــن دوره بــه ویژگیهــای مشــترک میــان دیدگاههــای ایشــان و صاحبنظــران
معمــاری در خصــوص ویژگــی هــای معمــاری ایــن دو دهــه کــه در هنــر و معمــاری بناهــای حــرم
رضــوی مشــهود اســت ،دســت مییابیــم.
جدول :5بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر هنر و معماری حرم رضوی در دو دهۀ اول انقالب اسالمی
(منبع:نگارندگان)

ردیف

1

شاخصههای
نظریهپردازان
تعیینشده

صاحب نظران
معماری

بازتاب انقالب
اسالمی ایران برهنر
و معماری حرم
رضوی

مستندات

استفاده از عناصر
معماری :استفاده از
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 .10نتیجهگیری
هنــر و معمــاری ایــران در طــول تاریــخ بــا تــداوم و هویــت اصیــل و بــا ثبــات منحصــر بــه فــرد خــود
همــواره بیانکننــده تحــوالت تاریخــی ،اجتماعــی ،سیاســی و نــوع جهانبینــی مردمــان زمــان
خــود بــوده اســت .معمــاران ایرانــی همــواره تــاش کردهانــد هنــگام ســاخت بناهــا از ســادهترین
الگــوی مربــوط تــا باشــکوهترین ،در کنــار رفــع نیازهــای اساســی و اولیه کاربــران ،نیازهــای معنوی
آنهــا را نیــز برطــرف کننــد و ایــن امــر را بــا نــوآوری و بــه صــورت خالقانــه با ایجــاد عناصــر معماری
از اجــزا کلــی بنــا در تقســیمات فضایــی ،پوشــش ســقف و دهانههــا و همچنیــن نحوۀ ایســتایی بنا
گرفتــه تــا جزییــات طــاق و قــوس و تزییــات انجــام دادهانــد .بــه ایــن ترتیــب همــواره شــاهکارهای
معمــاری منحصربهفــردی چــه در ایــران و چــه در ســایر نقــاط جهــان کــه در حــوزۀ نفــوذ آنــان
قــرار داشــته اســت ،ایجــاد شــد ه اســت .در ایــن میــان بینــش و نــوع نگــرش آنهــا بــه جهــان و
خالــق هســتی در خلــق آثــار بهویــژه مذهبــی از جملــه مســاجد ،کامــا مشــهود بــوده و عمدتــا
معطــوف بــه وحدانیــت الهــی بــوده اســت .بــا وجــود ویرانیهــا و خرابیهایــی کــه در طــول تاریــخ
بــر اثــر هجــوم اقــوام بیگانــه ،بالیــای طبیعــی و قهــری رخ داده و همــواره الگوهــای اصیــل و بدیــع
معمــاری قدیمــی را از بیــن بــرده اســت ،ایــن معمــاران ایرانــی بودهانــد کــه همــواره با انتقال ســینه
بــه ســینه اصــول معمــاری بهویــژه ایرانــی و متعاقبــا منطبــق بــا اصــول دیــن اســام ،توانســتهاند از
عهــدۀ مشــکالت و مســائل در ســاخت بناهــا بــا حفــظ هویــت و اصالــت ایرانــی برآینــد و فرهنــگ و
تمــدن کهــن ایــران را بــه جهانیــان عرضــه کننــد .ایــن مهــم همــواره از طریــق تعدیل کــردن مبانی
معمــاری زمــان وقــوع بــا ارج نهــادن بــه اصــول و ارزشهــای اساســا معنوی بــا جهانبینــی متمرکز
بــر تعالیــم الهــی بهویــژه در دورۀ اســامی بــوده اســت کــه ایــن فراینــد جــز بــا همراهی پادشــاهان،
حاکمــان ،فرمانروایــان یــا مــردم عــادی در تــاش بــرای تقــرب الهــی امکانپذیــر نبــوده اســت.
بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق و همانطــور کــه در مطالــب قبلــی بــدان اشــاره شــد ،مرتبــط بــا
انقــاب اســامی ایــران ،فــی مــا بیــن ایــن انقــاب و ایدئولــوژی و هویت ارتبــاط مســتقیمی وجود
دارد و ارتبــاط مزبــور در راســتای هویــت خواهــی مــردم ایــران بــه رهبــری عالــم فقیــد در جهــت
نیــل بــه آرمانهــای الهــی و تعالــی جامعــه بشــری واقــع گردیــده اســت .در ایــن میــان آنچــه از
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ارزیابــی و تحلیــل شــاخصهای معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی تبییــن میگــردد ،میتــوان بــه
ســادگی ،موضوعــات زیــر را مشــاهده کــرد« :تکــرار عیــن بــه عین معمــاری ســنتی و در عیــن حال
نــو گرایــی؛ فرهنــگ گرایــی؛ اقتبــاس از معمــاری تاریخــی؛ بومگرایــی؛ اســتفاده از هنــر ایرانــی
اســامی در تزیینــات بنــا؛ توجــه به نیارش و ایســتادگی بنــا و اســتفاده از تکنولوژی روز در ســاخت
و حفــظ آثــار معمــاری؛ ایجــاد حــس امنیــت و رفــاه و خدمترســانی بــه کاربران(زائــران) مجموعه و
توجــه بــه تامیــن نیازهــای طیــف وســیعی از کاربــران ،تبعیــت از حکمت اســامی (کثــرت در عین
وحــدت و وحــدت در عیــن کثــرت) هــم از لحــاظ کالبــدی و هــم بــه لحــاظ معنایــی در تزیینــات و
رعایــت سلســله مراتــب دسترســی کالبــدی و فضایــی؛ ایجــاد حــس تعلــق بــه مــکان در کاربــران
(زائــران و اســتفاده کننــدگان مجموعــه)؛ بــه خدمــت گرفتــن اقتصــاد؛ سیاســت و هنــر ایرانــی
اســامی در القــای هویــت و فرهنــگ ایرانــی اســامی» .از طرفــی انقالب اســامی ایــران موجبات
گســترش فرهنــگ ایرانــی اســامی را فراهــم کــرد .بدیهــی اســت کــه هویــت دارای دامنــه معنایــی
پــر وســعتی اســت امــا بــر اســاس بررســی بــه عمــل آمــده در مجموعــۀ مذکــور و در دورۀ انقــاب
اســامی ایــران ،مشــخص میشــود کــه از دیــدگاه امــام خمینــی(ره) و مقــام معظــم رهبــری
ً
برگرفتــه از تفکــر اســامی ،ایــن مجموعــه کامــا در زمــره آثــار ســاخته شــده و قابــل تقســیمبندی
بــه شــیوۀ معمــاری ایرانــی اســامی اســت کــه بازتــاب موضــوع هویــت ایرانــی اســامی و انقالبــی
در معمــاری معاصــر ایــران اســت .بــر ایــن اســاس همگــی تاکیــد و تاییــد بــر وجــود رابطــه و جریــان
ویــژه دارد کــه آن بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی در دو دهــه
پــس از انقــاب اســت و اکنــون نیــز ادامــه آن را میتــوان مشــاهده کــرد .همچنیــن میتــوان
ایــن فرضیــه را اثبــات کــرد کــه جریــان ویــژهای متاثــر از انقــاب اســامی ایــران در مجموعــه حــرم
رضــوی در دو دهــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران وجــود داشــته و ایــن رابطــه چــه در
توســعه کالبــدی و چــه در نظــام معنایــی آن (از کل بــه جــزء و از جــزء بــه کل) در کلیــات بناهــا و
جزئیــات آن و چگونگــی توســعه و گســترش فضاهــای عبــادی و زیارتــی مشــهود اســت .از ایــن
منظــر چگونگــی ارتبــاط از طریــق زبــان مشــترک هویــت و ایدئولــوژی انقالبــی ،اســامی ،ایرانــی
بــوده و بازتــاب ویژگیهــای انقــاب اســامی ایــران در معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی بــا پارادایــم
هــای معمــاری ایرانــی اســامی و تبلــور آن در نظــام معنایــی و کالبــدی معمــاری مجموعــه از
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طریــق اســتفاده از هنــر و هنرمنــد ایرانــی در ایجــاد اثــر هنــری و معمــاری و ارتبــاط مابیــن ایــن
ســه مهــم اســت .درخــور ذکــر اســت رعایــت سلســله مراتــب دسترســی منتــج از ســازمان و نظــام
فضایــی کــه بــر نیازهــای کاربــران و اهــداف مجموعــه منطبــق بــوده و از دیگــر مــواردی اســت کــه
در نتیجــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری حــرم رضــوی میتــوان برشــمرد .ســاخت
معمــاری منطبــق بــر بــوم و اقلیــم منطقــه ،اســتفاده بهینــه ازمصالــح بومــی ،اســتفاده از عناصــر
ســنتی ،تاریخــی و تاکیــد بــر هویــت باثبــات و اصیــل اســامی ایرانــی ،اســتفاده از ریتــم و تقــارن
و الگوارهــای ایرانــی اســامی در هنــر و معمــاری بناهــا ،تحــرک و پویایــی ،شــیوههای ســاخت
مبتنــی بــر دسترســی بــه علــم روز و بومیســازی آن در جهــت اعتــای معمــاری بومــی ،توجــه بــر
ایســتایی و نیــارش بناهــا ،توجــه ویــژه بــه ســنتها و آییــن عبــادی سیاســی بــه عنــوان بخشــی
از هویــت ملــی ،اســتفاده از هنــر و معمــاری ایرانــی اســامی بــه عنــوان زبــان مشــترک نــوآوری و
فرهنــگ گرایــی و ســنتی ،ایرانــی  ،اســامی و انقالبــی بــودن هنــر و معمــاری مجموعــه و برگرفتــه
از مبانــی فکــری و ارزشــی زمــان خــود ،توجــه و تاکیــد بــر ارزش هــای مشــترک دینــی  ،مذهبــی،
عرفــی بــوده و در نهایــت موجــب طراحــی فضاهــا و بناهــای قدســی شــده بــه گونـهای کــه زائــران و
بازدیدکننــدگان را از دنیــای مــادی و نفســانی رهانیــده و توجــه آنهــا را بــه دنیای معنــوی و اخروی
جلــب و متصــل مینمایــد و همگــی در جهــت تکامــل و اهــداف واالی انســانیت و بشــریت کــه
همانــا در دسـتیابی بــه تقــرب و تقــوای الهــی اســت ،گام برمیدارنــد .ایــن همــان اســت کــه در
دیــن ،مذهــب ،عبــادت ،ســنت ایرانیهــا دسـتیابی و تــاش بــرای ایــن مهــم بــه فلســفه وجــودی
هــر ایرانــی مســلمان بــاز میگــردد .ارائــه پارادایمهــای اصالتگــرای معمــاری ایرانــی اســامی در
جهــت هویتخواهــی در بناهــای معمــاری معاصــر ایــران بــا تحلیــل بناهــای شــاخص درگذشــته
هــر چنــد دشــوار ،ولــی امــکان پذیــر ،در جهــت راهــی بــرای خــروج از بحــران هــای هویتــی و
تهدیــدات و تهاجمــات فرهنگــی اســت و ایــن موضــوع از دغدغههــای معمــاران ایرانــی در پاســخ
بــه بحــران هویــت در معمــاری معاصــر ایــران اســت.
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مقاله پژوهشی

دریافت 1399/8/4 :پذیرش1399/11/4 :

تحلیل استناد به آیۀ مباهله در
مناظراترضوی

احد داوری چلقائی

1

چکیده
مناظــره بــا عالمــان و دانشــمندان مختلــف یکــی از ویژگیهــای عصــر امــام رضــا  gاســت کــه آن
حضــرت بــا روشهــای مختلــف و بــا اســتناد بــه منابــع مــورد قبــول طرفین بــه ســؤاالت آنهــا پاســخ داده و
حقانیــت دیــن اســام یــا عقایــد شــیعه را اثبــات کــرده اســت .یکــی از مناظرههــای آن حضــرت مربــوط بــه
تبییــن برتریــن فضیلــت امــام علــی  gدر آیــات قــرآن اســت کــه امام بــا اســتناد بــه آیــۀ مباهله(آلعمران،
 )61بــه ســؤاالت مأمــون پاســخ داده و وی را در برابــر اســتدالل صــواب ،بــه تســلیم وادار کــرده اســت.
ایــن مقالــه بــا کمــک منابــع کتابخانـهای و پــس از بررســی متــون مختلــف نقلشــده از مناظــره مأمــون و
امــام رضــا gدربــارۀ آیــۀ مباهلــه ،بــه تحلیــل آن پرداختــه اســت و میخواهــد بــه ایــن ســؤاالت پاســخ
دهــد کــه ایــن مناظــره در چــه منابعــی ذکــر شــده و صحیحتریــن روایــت آن کــدام اســت؟ مبانــی امــام
در مناظــره چیســت و چــه نــکات نظــری و عملــی از تحلیــل متــن مناظــره بــه دســت میآیــد؟ یافتههــای
پژوهــش نشــان میدهــد حضــرت علــی بــن موسـیالرضا  gدر ایــن مناظــره بــا مالحظــۀ قراین پیوســته
لفظی(واژههــا و الفــاظ آیــه) ،قرایــن پیوســته غیرلفظی(ماجــرای تاریخــی مباهلــه) و اســتفاده از روایــات
نبــوی ناظــر بــه موضــوع ،بزرگتریــن فضیلــت قرآنــی امــام علــی  gرا قــرار گرفتــن نفــس آن حضــرت بـه
منزلــۀ نفــس پیامبــر در آیــۀ مباهلــه دانســته و بــه شــبهات پاســخ داده اســت.
کلیدواژهها :مناظره ،آیۀ مباهله ،امام علی  ،gامام رضا .g
 .1دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمahaddavari@gmail.com :
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 .1مقدمه
اهلبیــت  bبــرای تبییــن معــارف اســام از روشهــای مختلفــی اســتفاده کردهانــد؛ گاهــی
همچــون امــام علــی  gخطبههایــی در جمــع مــردم ایــراد و گاهــی هماننــد امــام ســجاد  gبــا
زبــان دعــا حقایــق را تبییــن کردهانــد؛ گاهــی نیــز بــه شــبهات مخالفــان از جملــه در مناظرههایــی
پاســخ دادهانــد .بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی اجتماعــی عصــر امــام رضــا  ،gبخشهایــی از
مهمتریــن مناظــرات ائمــه ،در عصــر آن حضــرت انجــام شــده است(شــریف قرشــی101 :1380 ،
– 171؛ پیشــوایی526 – 508 :1376 ،؛ مجیــدی 1392 ،الــف .)12 – 10:امــام در ایــن مناظــرات
بــا علمــای ادیــان دیگــر و برخــی علمــای عامــه مباحثــی را مطــرح کردهانــد کــه گاهــی در تأییــد
حقانیــت دیــن پیامبــر خاتــم  nو گاهــی در اثبــات حقانیــت مذهب شــیعه اســت .در یکــی از این
مناظــرات ،امــام در مقابــل مأمــون برتریــن فضیلــت امــام علــی  gرا بــا اســتناد بــه آیــۀ مباهلــه
اثبــات کــرده اســت .ثمــرۀ ایــن مناظــرۀ کوتــاه ،تأییــد نظــر امــام از ســوی مأمــون و اعتــراف وی بــه
صحــت ســخن امــام اســت .ایــن پژوهــش بــه بررســی و تحلیــل مناظــره مأمــون بــا امــام رضــا g
دربــارۀ آیــۀ مباهلــه و برتریــن فضیلــت امــام علــی  gدر قــرآن کریــم میپــردازد و بــا جسـتوجوی
ل شــده در منابــع مختلــف کتابخانـهای ،ســعی در تبییــن و تحلیــل متــن
مناظرههــای مشــابه نقـ 
مناظــره و چگونگــی اســتدالل امــام رضــا  gدارد.

 .۲پیشینه تحقیق
دربــارۀ آیــۀ مباهلــه ،پژوهشهــای متعــددی صــورت گرفتــه و عــاوه بــر تفاســیر ،برخــی
تکنگاریهــا دربــارۀ آن تدویــن شــده اســت کــه در ادامــه مباحــث بــه برخــی از مهمتریــن منابــع
آن اشــاره شــده اســت .منابــع مذکــور بــه بررســی تفســیر آیــه ،ماجــرای تاریخــی مباهلــه و برخــی
شــبهات پاســخ دادهانــد؛ امــا مناظــرۀ مأمــون بــا امــام رضــا  gدربــارۀ آیــۀ مباهلــه مــورد توجــه
مؤلفــان واقــع نشــده و در مطالــب تفســیری بهنــدرت بــه آن اشــاره شــده اســت .پژوهشهــای
مرتبــط بــه مناظــرات امــام رضــا  gنیــز بــه بررســی مناظــره مربــوط بــه آیــۀ مباهلــه نپرداختهانــد.
در میــان پژوهشهــای انجــام شــده بــه دو مقالــه میتــوان اشــاره کــرد کــه بــهطــور ضمنــی ،فقــط
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بــه متــن ایــن مناظــره اشــارهکردهانــد؛ مقالــۀ اول بــا عنــوان «اســتنادهای قرآنــی امــام رضــا g
در تبییــن تمایــز عتــرت از امــت در مناظــره بــا مأمــون» بــه قلــم مجیــدی و ناصریــان( )۱۳۹۲در دو
صفحــه بــه فضیلــت امیرالمؤمنیــن علــی  gبــا اســتناد بــه آیــه مباهلــه اشــاره کــرده اســت .ایــن
مقالــه پــس از ذکــر شــأن نــزول آیــه مباهلــه ،بخشــی از متــن مناظــره را نقــل میکنــد .مقالــۀ دوم با
عنــوان «روششناســی اســتداللهای امــام رضــا  gبــه آیــات والیــت در مناظــره بــا علمــای مــرو»
تدویــن شــده و در یــک صفحــه بــه نقــل مناظــرۀ امــام دربــارۀ آیــۀ مباهلــه بــا ذکــر شــأن نــزول آن
پرداختهاســت.
تفاوت این پژوهش با پژوهشهای قبلی چنین است:
الــف .مباحــث مربــوط بــه آیــۀ مباهلــه ،اگرچــه در تفاســیر و برخــی تکنگاریهــا بهصــورت
گســترده بحــث شــده؛ ولــی مطالــب تفاســیر ،مســتفاد از روایــات رضــوی نیســت و حتــی مطالــب
مربــوط در تعییــن برتریــن فضیلــت امــام علــی  gبــا توجــه بــه آیــۀ مباهلــه مــورد اشــاره اغلــب
ن دیگــر محــور بحــث حاضــر ،فقــط آیــۀ مباهلــه نیســت؛ بلکه
مفســران قــرار نگرفتــه اســت .بــهبیــا 
آیــۀ مباهلــه در مناظــره مأمــون بــا امــام رضــا  gتحلیــل شــده اســت.
ـب قابــلبرداشــت از مناظــرات ناظــر بــه آیــات مباهلــه را در
ب .ایــن مقالــه جنبــۀ اسـ ِ
ـتنباط مطالـ ِ

دو حــوزۀ نظــری و عملــی دارد کــه ایــن برداشــت در تفاســیر و کتــب مســتقل دیگر یا اشــاره نشــده
یــا بهصــورت گــذرا بحــث شــده اســت .الزمــۀ کار مفســران نیــز همیــن اســت کــه هدفشــان بیــان
همــه مطالــب و روایــات ناظــر بــه بحــث نیســت؛ بلکــه در پــی کشــف مــراد جــدی خداونــد متعــال
از آیــه هســتند و در ایــن راســتا از ابــزار گوناگونــی از جملــه روایــات اســتفاده میکننــد؛ لــذا ایــن
پژوهــش در هــدف نیــز بــا نظــرات تفســیری متفــاوت اســت.
ج .اســتخراج مبانــی مــورد قبــول طرفیــن مناظــره ،تبییــن روش امــام رضــا  gدر پاســخ بــه
مأمــون ،اســتخراج نتایــج نظــری از قبیــل تأییــد حضــور امــام علــی  gدر مباهلــه ،تطبیــق دقیق
مصــداق نفــس بــر آن حضــرت و اثبــات برتریــن فضیلــت ایشــان بــا توجــه بــه آیــۀ مذکــور (ضمــن
توجــه بــه دیدگاههــای مخالفــان) از مــواردی اســت کــه تفــاوت ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای
قبلــی را کــه فقــط بــه نقــل مطلــب پرداختهانــد ،برجســته میکنــد.
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د .بخشــی از ایــن مقالــه ،تــاش بــرای دس ـتیابی بــه محتــوای صحیــح مناظــره مــورد بحــث،
منبعیابــی ،مقارنــه و ذکــر صحیحتریــن نســخه و بررســی اجمالــی ســندی آن اســت کــه در
پژوهشهــای قبلــی و کتــب تفســیری و روایــی تــا جایــی کــه نویســنده کاویــده ،انجــام نشــده
اســت .ایــن پژوهــش بــه روش تحلیــل متــن ،عهــدهدار تبییــن مناظــره مذکــور اســت کــه بــا تعابیــر
مختلفــی در منابــع مختلــف بــهصــورت مســند یــا مرســل نقــل شــده اســت و روایــت شــیخ صدوق
در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا  gو همچنیــن کتــاب امالــی دارای ســند صحیحــی اســت.

 .3مفهوم شناسی
بــرای تبییــن دقیــق مســئلۀ پژوهــش و ارائه منظــور صحیح نویســنده بــه مخاطب و جلوگیــری از
برداشـتهای ناصحیــح ،مفهــوم دو واژۀ اساســی ایــن متــن بررســی میشــود.
 .1 -3مباهله
«مباهلــه» از ریشــۀ بهــل گرفتــه شــده اســت کــه در اصــل بــه ســه معنــای تخلیــه ،دعــا و آب کــم
بــه کار میرود(ابــن فــارس ،بیتــا ،ج  .)311 :1بــه نظــر برخــی نیــز اصــل ایــن واژه از تخلیــه
گرفتــه شــده اســت و تخلیــه در همــه مــواد مســتعمل ایــن واژه وجــود دارد؛ بدیــنصــورت کــه
در دعــا ،نوعــی تخلیــه نفــس ،تــرک آن و توجــه بــه خــدا وجــود دارد و آب کــم را بــه دلیــل تخلیــه
شــدن و متــروک بــودن بهــل میگویند(مصطفــوی ،1368 ،ج  .)348 :1بــا توجــه بــه معنــای
اصلــی و معانــی مســتعمل بــر اســاس آن« ،ابتهــال» جدیــت و تــاش در دعــا و تضــرع بــه درگاه
ْ َ َ َّ
ُ َ ََْ ْ َ
ـل ف َن ْج َعــل ل ْع َنــت اللـ ِـه
ـم نبت ِهـ 
خداونــد اســت(فراهیدی ،بیتــا ،ج  )55 :4و «مباهلــه» در آیــه «ثـ 
َع َلــى ْالكاذبیـ َ
ـن» (آلعمــران )61 ،بــه لعــن تفســیر شــده اســت؛ زیــرا نوعــی دعــا بــرای لعــن طرف
ِِ
مقابــل اســت(راغب اصفهانــی149 :1374 ،؛ ابــن منظــور ،بیتــا ،ج  .)72 :11برخــی نیــز در
بیــان تفــاوت لعــن و مباهلــه بــر ایــن باورنــد کــه مباهلــه تــاش و جدیــت در لعــن است(عســکری،
بیتــا)43 :؛ همچنیــن در لعــن مفهــوم طــرد و غضــب وجــود دارد؛ ولــی در مباهلــه مفهــوم تخلیــه
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و توجــه بــه خداونــد مطرح اســت ،لــذا مباهله اعــم از لعــن اســت(مصطفوی ،1368 ،ج .)348 :1
بــا توجــه بــه معنــای لغــوی ،در توضیــح معنــای اصطالحــی مباهلــه میتــوان گفــت وقتــی در برابر
ّ
اســتداللها و معجــزات پیامبــران یــا هــر ّ
مدعــی حقــی در مســائل مربــوط بــه اعتقــادات دینــی بــه
جــای تســلیم شــدن ،لجاجــت صــورت میگیــرد ،واپســین را ه حــل بــرای اثبــات مدعــا ،مباهلــه
یعنــی نفریــن كــردن یکدیگــر اســت تــا هركــس كه بــر حـ ّـق نیســت ،در دنیــا گرفتــار عذابــی مهلك
از طــرف خداونــد شــود(مركز فرهنــگ و معــارف قــرآن ،1382 ،ج  )211 :2بــه نظــر برخــی ،ایــن
دعــا و نفریــن بــا حالــت و الفــاظ خاصــی انجــام میگیرد(طریحــی ،1375 ،ج  .)327 :5خاطــر
ْ
َ
نشــان میشــود ریشــۀ «بهــل» فقــط یــکبــار در قــرآن و بــا تعبیــر «ن ْب َت ِهــل» در آیــۀ  61ســورۀ آل
عمــران بــه کار رفتــه اســت.
 .2 -3مناظره
مناظــره از ریشــۀ «نظــر» در اصــل بــه معنــای تأمــل در چیــزی و نــگاه چشــم بــه آن اســت(ابن
فــارس ،بیتــا ،ج 444 :5؛ ازهــری ،بیتــا ،ج  )264 :14و بــه بــاور بعضــی علمــا« ،نظــر» فقــط
دیــدن بــا چشــم اســت (ابــن منظــور ،بیتــا ،ج  .)215 :5بررســی تعابیــر قــرآن نشــان میدهــد
کــه در برخــی آیات(آلعمــران77 ،؛ قیامــت ،)23 ،دیــدن بــا چشــم در ایــن واژه وجــود نــدارد
بلکــه نوعــی بصیرت(راغــب اصفهانــی )812 :1374 ،یــا درک قلبی(فراهیــدی ،بیتــا ،ج :8
 )154در ایــن تعبیــر دیــده میشــود .از نــگاه دیگــر «نظــر» در آیــات قــرآن دربــارۀ موضوعــات
مــادی محسوس(صافات۸۸،؛عبس۲۴،؛ق۶،؛غاشــیه ،)۱۷،معنوی(نبــأ ،)40 ،امــور اخــروی
(مطففیــن23 ،؛زمــر )68 ،و موضوعــات روحــی دیگر(اعــراف143 ،؛ قیامــت )23 ،بــه کار رفتــه
اســت(مصطفوی ،1368 ،ج)166 :12؛ از ایــنرو میتــوان گفــت اصــل ایــن واژه ،نــگاه بــا دقــت
و تحقیــق در موضوعــات مادی(بــا چشــم) یــا معنوی(بــا بصیــرت) اســت.
بــا توجــه بــه معنــای لغــوی نظــر« ،مناظــره» بــه معنــای مباحثــه و گفتوگــوی رو در رو و بیــان
چیــزی اســت کــه بــا بصیــرت درک میشــود(ازهری ،بیتــا ،ج265 :14؛ راغــب اصفهانــی،
814 :1374؛ ابــن منظــور ،بیتــا ،ج .)217 :5دهخــدا نیــز آن را چنیــن معنــا میکنــد :مناظــره
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بــا هــم ،نظــر کــردن در حقیقــت و ماهیــت یــک امــر اســت و در واقــع رد و بــدل شــدن اندیشـهها در
آن امــر اســت(دهخدا ،1377 ،ج  .)21562 :14هــدف از مناظــره در نــگاه علمــای منطــق ،بحث
دربــاره دو رأی متقابــل بــرای رســیدن بــه علــم اســت(جبر1012 :1375 ،؛ جهامــی 2006 ،م،
ج 2795 :2و  .)2796علمــای کالم نیــز مناظــره را بحــث از فــروع میداننــد کــه بــر مبنــای اصــول
معلــوم و قطعــی ،بــرای رســیدن بــه صــواب انجــام میگیرد(بنیــاد پژوهشهــای اســامی1415 ،
ق 351 :و  .)352بدیــن ترتیــب ،منظــور از مناظــره ،گفتوگــوی حضــوری طرفیــن بــا تکیــه بــر
معلومــات پذیرفتـ ه شــده قطعــی بــرای رســیدن بــه حقیقــت اســت.

 .4آیۀ مباهله و فضای نزول آن
پیامبــر خاتــم  nپــس از هجــرت بــه مدینــه در مقابــل برخــی از اندیش ـههای انحرافــی اهــل
کتــاب نظیــر خــدا انــگاری حضــرت عیســی  gروشــنگری کــرد و برخــی از آیــات قــرآن کریــم نیز
پــرده از حقیقــت برداشــت و حــدود  80آیــه از آیــات آغازیــن ســورۀ آلعمــران بــرای تبییــن معــارف
صحیــح اســام نــازل گردید(طبــری  1412ق ،ج 108 :3؛ واحــدی نیشــابوری 1411 ،ق99 :؛
طبرســی ،1372 ،ج  695 :2و 696؛ مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج  .)413 – 411 :2خداونــد در
بخشهایــی از ایــن آیــات بهصراحــت از تولــد حضــرت عیســی  gســخن گفتــه و او را یکــی از
مخلوقــات دانســته اســت(آلعمران )47 ،ســپس بــا اشــاره بــه معجــزات آن حضرت(آلعمــران،
 ،)49خلقــت عیســی را همچــون آدم بــدون پــدر معرفــی میکند(آلعمــران )59 ،آنگاه بــه دنبــال
اســتدالل بــر نفــی الوهیــت حضــرت عیســی ،بــه حضــرت محمــد  nدســتور میدهــد :هــرگاه
بعــد از علــم و دانشــی كــه دربــارۀ مســیح بــراى تــو آمــده ،بــاز كســانى بــا تــو در آن بــه محاجــه و
ســتیز برخاســتند ،بــه آنهــا بگــو بیاییــد مــا فرزنــدان خــود را دعــوت مىكنیــم و شــما هــم فرزندان
خــود را ،مــا زنــان خویــش را دعــوت مىنماییــم ،شــما هــم زنــان خــود را ،مــا از نفــوس خود كســانى
كــه بــهمنزلــۀ جــان هســتند دعــوت مىكنیــم ،شــما هــم از نفــوس خــود دعــوت كنیــد ،ســپس
مباهلــه مىكنیــم و لعنــت خــدا را بــر دروغگویــان قــرار مىدهیم(مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج :2
ْ ْ َُ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
َ َ ْ َ َّ َ
َ
َ
َْ
ـد َمــا َجــاءك ِم َن ال ِعلـ ِـم فقــل ت َعالـ ْـوا نـ ْـد ُع أ ْب َناءنــا َوأ ْب َناءك ْم َو ِن َســاءنا
)578؛ فمــن حآجــك ِفیـ ِـه ِمــن بعـ ِ
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َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ّ
اللــه َع َلــى ْال َكاذبیـ َ
ـن (آلعمــران.)61 ،
و ِنســاءكم وأنفســنا وأنفســكم ثــم نبت ِهــل فنجعــل لعنــة ِ
ِِ
پــس از نــزول ایــن آیــه ،ماجــرای مباهلــه اتفــاق افتــاد و پیامبــر بــه همــراه علــی و فاطمــه و
حســنین  bدر مقابــل مســیحیان نجــران قــرار گرفتنــد تــا صــدق گفتــار یکــی از طرفیــن در
مباهلــه ثابــت شــود .بــزرگان نصــارا بــا دیــدن نزدیــکان پیامبــر ،دســت از مباهلــه کشــیدند و
بــه پرداخــت جزیــه راضــی شــدند(قمی 1404 ،ق ،ج 104 :1؛ حســکانی 1411 ،ق158 :؛
َ َ
واحــدی نیشــابوری 1411 ،ق 107 :و  .)108در ایــن آیــه «أ ْب َناءنــا» بــه معنــای پســران و مصداق
َ
آن حســن و حســین  cاســت و مصــداق ِ«ن َســاءنا» کــه بــه معنــای زن (در مقابــل شــوهر ،پــدر،
بــرادر ،پســر و مطلــق مــرد) بــه کار مـیرود ،دختــران اســت کــه در ایــن صحنــه ،حضــرت فاطمــه
َ ُ
زهــرا  hاســت(جوادی آملــی ،1389 ،ج  .)448 :14مصــداق «أنف َسـ َـنا» نیــز در ایــن پژوهــش
بــه تفصیــل بررســی مــی شــود.
ماجــرای مباهلــه در منابــع متعــدد شــیعه از قبیــل تفســیر علــی بــن ابراهیــم (قمــی 1404 ،ق،
ج  ،)104 :1تفســیر فرات(كوفــى 1410 ،ق ،)90 – 85 :تفســیر عیاشی(عیاشــى 1380 ،ق ،ج
 ،)176 :1خصــال (ابــن بابویــه،1362 ،ج  ،)576 :2اختصاص(مفیــد 1413 ،ق ،)114:کشــف
الغمه(اربلــی 1405 ،ق ،ج  232 :1و  233و  ،)314تنبیــه الغافلین(ابــن كرامــة 1420 ،ق31 :
–  ،)35نهــج االیمــان (ابــن جبــر 1418 ،ق 85 :و  )345و تفســیر حســین بــن حکــم حبــری
زیدی(حبــرى 1408 ،ق )247 :نقــل شــده و ســید بــن طــاووس در کتــاب ســعد الســعود ایــن
روایــت را از  51نفــر از بــزرگان نقــل کــرده اســت(ابن طــاووس ،بیتــا )95 – 91:لــذا شــیعه در
ایــن زمینــه ادعــای تواتــر دارد(مــکارم شــیرازی ،1386 ،الــف ،ج  .)236 :9منابــع متعــدد اهــل
تســنن نیــز اصــل ماجــرای مباهلــه را بــا تفاوتهایــی در چگونگــی ماجــرا و افــراد حاضــر در آن
نقــل کردهانــد؛ از جملــه ابــن هشــام در کتــاب ســیرة النبی(ابــن هشــام حمیــری 1383 ،ق ،ج
 421 :2و  ،)422ابــن شـ ّـبه نمیــری در کتــاب تاریــخ المدینــه (ابــن شــبه نمیــری 1410 ،ق ،ج
 581 :2و  ،)582یعقوبــی در تاریــخ یعقوبی(یعقوبــی ،بیتــا :ج  81 :2و  ،)82مســلم بــن حجــاج
قشــیری در کتــاب الصحیح(مســلم بــن حجــاج 1412 ،ق ،ج  ،)1871 :4احمــد بــن حنبــل در
کتــاب المســند(ابن حنبــل 1416 ،ق ،ج  ،)160 :3ترمــذی در الســنن(ترمذی 1419 ،ق ،ج :5
 71و  ،)456ابــن کثیــر در البدایــه و النهایه(ابــن كثیــر ،بیتــا ،ج  )66 – 64 :5و ســیرة النبویه(ابــن
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كثیــر 1395 ،ق ،ج  ،)105 – 103 :4ابــن حجــر عســقالنی در االصابه(ابــن حجــر عســقالنى،
 1415ق ،ج  ،)468 :4ابــن عســاکر در تاریــخ مدینــة دمشــق(ابن عســاكر 1415 ،ق ،ج :42
 16و  ،)112ابــن ســعد در الطبقــات الکبری(كاتــب واقــدى 1418 ،ق ،ج  391 :10و ،)392
موفــق خوارزمــی در المناقب(خوارزمــى 1411 ،ق 159 :و  160و  231و  ،)232طبــری در جامــع
البیان(طبــرى 1412 ،ق ،ج  ،)212 :3ســمرقندی در تفســیر بحــر العلوم(ســمرقندى 1416 ،ق،
ج  )220 :1و زمخشــری معتزلــی در کشاف(زمخشــرى 1407 ،ق ،ج  )370 – 368 :1از مباهلــۀ
پیامبــر  nبــا مســیحیان نجــران ســخن گفتهانــد.
حاکــم نیشــابوری در کتــاب معرفــة علــوم الحدیــث ،حدیــث مباهلــه را متواتــر دانســته اســت
و پــس از اشــاره بــه ماجــرای حضــور علــی  gدر ماجــرای مباهلــه مینویســد« :وقــد تواتــرت
االخبــار فــی التفاســیر عــن عبداللــه بــن عبــاس وغیــره أن رســول اللــه  nأخــذ یــوم المباهلــة
بیــد علــی وحســن وحســین وجعلــوا فاطمــة وراءهم(»...حاکــم نیشــابوری 1400 ،ق ،ب.)50 :
همچنیــن جصــاص از علمــای قــرن چهــارم ،ضمــن اشــاره بــه نقــل ماجــرای مباهلــه در کتــب
ســیره ،آن را مــورد اتفــاق میدانــد« :فنقــل رواة الســیر و نقلــة األثــر لــم یختلفــوا فیــه » (جصــاص،
 1405ق ،ج .)295 :2عــاوه بــر کتــب فــوق ،برخــی نیــز بــهطــور مســتقل بــه بحــث دربــارۀ آیــۀ
مباهلــه پرداختهاند(رفاعــی ،1371 ،ج )128 - 126 :3؛ از جملــه کتابهــای تحلیلــی در ایــن
زمینــه میتــوان بــه کتــاب آیــه المباهلــه تألیــف آیــتاللــه علــی حســینی میالنــی از شــیعه و کتاب
نصــاری النجــران بیــن المجادلــة و المباهلــه بــه قلــم احمــد علــی عجیبــة از اهــل تســنن اشــاره
کــرد.

 .5متن مناظره و مشابهات آن
مناظــرۀ امــام رضــا  gو مأمــون بــا موضــوع آیــه مباهلــه بــا عبــارات مختلفــی نقل شــده که متن
آن بــه ترتیــب تاریخــی ،توســط علمــای زیر نقل شــده اســت:
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 .1 -5شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا g
بــا بررســی کتــب چــاپشــده در دســترس ،محمــد بــن علــى بــن حســین بــن بابویــه قمــى
معــروف بــه شــیخ صــدوق ( 381 – 305ق) ،اولیــن شــخصی اســت کــه مناظــره مأمــون بــا امــام
رضــا  gرا بــا موضــوع آیــۀ مباهلــه آورده اســت .طبــق نقــل شــیخ صــدوق ،در مجلــس مناظرهای
کــه بیــن امــام و مأمــون بــا حضــور جمعــی از علمــا تشــکیل شــده بــود امــام بــه دوازده دلیــل برتری
اهــل بیــت پیامبــر بــر امــت اشــاره کــرده اســت و در ســومین دلیــل برتــری میگویــد:
وقتــی خداونــد افــراد طاهــر از خلقــش را انتخــاب کــرد بــه پیامبــرش امــر کرد کــه با آنهــا مباهله
کنــد و فرمــود :ای محمــد پــس هــر كــه در ایــن [بــاره] پــس از دانشــى كــه تــو را [حاصــل] آمــده
بــا تــو محاجــه كنــد بگــو بیاییــد پســرانمان و پســرانتان و زنانمــان و زنانتــان و مــا خویشــان نزدیــك
و شــما خویشــان نزدیــك خــود را فراخوانیــم ســپس مباهلــه كنیــم و لعنــت خــدا را بــر دروغگویــان
قــرار دهیم(آلعمــران .)61 ،پــس از نــزول آیــه ،پیامبــر  nعلــی و حســن و حســین و فاطمــه b
َ َُْ
«و أنف َســنا َو
را انتخــاب کــرد و بــا خــود همــراه ســاخت .آیــا میدانیــد معنــای ایــن عبــارت چیســت
َُْ ُ
أنف َســك ْم»؟ علمــا گفتنــد :حضــرت رســول nخــودش را مــد نظــر داشــته اســت .امــام رضــا g
فرمودنــد :اشــتباه میکنیــد ،مــراد از نفــس ،علــی بــن ابیطالــب  gاســت و آنچــه بــر آن داللــت
میکنــد ایــن فرمایــش پیامبــر اســت هنگامیکــه فرمــود« :بنــی ولیعــه از کارهــای خــود دســت
برمیدارنــد یــا اینکــه فــردی همچــون خــود را بــه ســوی آنهــا میفرســتم» و منظــورش علــی
بــن ابیطالــب اســت؛ و مــراد از فرزنــدان حســن و حســین  cو مــراد از زنــان فاطمــه  hاســت.
پــس ایــن خصوصیتــی اســت کــه بشــری بــر آن فضیلــت نمیرســد و شــرافتی اســت کــه احــدی از
مخلوقــات بــر آن حضــرت پیشــی نگرفتــه اســت زمانــی کــه علــی  gرا هماننــد نفــس خــود قــرار
داده اســت(1ابن بابویــه 1378 ،ق ،ج 231 :1و 232؛ ابــن بابویــه.)526 - 522 :1376 ،
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وصيــة ل يتقدمهــم ِفيهــا أحــد و فضــل
ـذ ِه خص
ـب  gو عنــي بالبنــاء الحســن و الحســين  cو عنــي بالنســاء فاطمــة
أبـ
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ـذ ِه الثا ِلثــة.
ل َيل َحق ُهـ ْـم ِفيـ ِـه بشــر و شــرف ل يسـ ِـبقهم ِإليـ ِـه خلــق ِإذ جعــل نفــس ع ِلـ
ـي  gكنف ِسـ ِـه فهـ ِ
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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عالمــه محمدتقــی مجلســی در شــرح احادیث مربوط بــه ارث فرزنــدان ،به ایــن روایت اشــاره کرده
و آن را «الحســن کالصحیــح» بلکــه «صحیــح» میدانــد کــه همــه راویــان آن ثقــه هستند(مجلســی،
 1406ق ،ج  .)249 :11حدیــث «الحســن کالصحیــح» بــه حدیثــی اطــاق میشــود کــه راویــان آن
امامــی ثقــه باشــد ولــی برخــی از راویــان ،امامــی مــدح شــده باشــند امــا درجــه مــدح آنهــا کمتــر از
درجــه وثاقــت باشــد(مامقانی 1411 ،ق ،ج  )175 :1و «روایــت صحیــح» بــه روایتــی گفتــه میشــود
کــه ســند آن تــا معصــوم متصــل بــوده و همــه راویــان آن امامــی عــادل باشــند(مامقانی 1411 ،ق ،ج
 .)148 - 145 :1ایــن روایــت در کتــاب بشــارة المصطفــی محمــد بــن علــی طبــری از علمــای قــرن
ششــم نیــز بــا همیــن ســند(طبری 1420 ،ق )352 – 349 :و متــن روایــت در منابــع دیگــری نیز بعد
از شــیخ صــدوق بــه نقــل از ایــن کتــاب آمــده اســت(ازجمله قنــدوزی 1416 ،ق ،ج  42 :1و  43و
136؛ شــریف قرشـی ،1380 ،ج .)168 :1
 .2 -5ابن شعبه حرانی در تحف العقول
ابــن شــعبه حرانــی از علمــای قــرن چهــار و از معاصــران شــیخ صدوق(آقابــزرگ تهرانــی9 ،؛
آقابــزرگ تهرانــی 1403 ،ق ،ج  ،)400 :3روایــت کتــاب عیــون را بــا تفــاوت اندکــی در کتــاب تحــف
العقــول بــدون ذکــر ســند آورده اســت(ابن شــعبه حرانــى 1404 ،ق .)429 :شــبیه ایــن مناظــره،
گفتوگویــی نیــز بیــن امــام کاظــم  gو هــارون واقــع شــده کــه آن حضــرت بــرای اثبــات ذریــه
بــودن حســنین  cبــه آیــه مباهلــه اســتناد کــرده اســت(ابن بابویــه 1378 ،ق ،ج84 :1؛ اربلــی،
 1405ق ،ج .)45 :3
 .3 -5شیخ مفید در فصول المختاره
محمــد بــن محمــد بــن نعمــان ،معــروف بــه شــیخ مفیــد ( 413 -336ق) بعــد از اســتادش شــیخ
صــدوق ،متــن مناظــره را در کتــاب فصــول المختــاره نقــل کــرده اســت کــه متــن آن چنیــن اســت:
روزی مأمــون بــه امــام رضــا  gگفــت :بزرگتریــن فضیلــت امیرالمؤمنیــن  gکــه قــرآن بــر
آن داللــت میکنــد چیســت؟ امــام رضــا  gفرمــود :فضیلــت آن حضــرت در آیــه مباهلــه
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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اســت کــه خــدای جلجاللــه میفرمایــد :پــس هــر كــه در ایــن [بــاره] پــس از دانشــى كــه تــو
را [حاصــل] آمــده بــا تــو محاجــه كنــد بگــو بیاییــد پســرانمان و پســرانتان و زنانمــان و زنانتــان و مــا
خویشــان نزدیــك و شــما خویشــان نزدیــك خــود را فراخوانیــم ســپس مباهلــه كنیــم و لعنــت خــدا
را بــر دروغگویــان قــرار دهیم(آلعمــران .)61 ،پــس از نــزول ایــن آیــه رســول خــدا  ،nحســن و
حســین  cرا طلبیــد کــه پســرانش بودنــد و فاطمــه  hرا طلبیــد کــه در اینجــا بهمنزلــه زنانــش
بــود و امیرالمؤمنیــن  gرا طلبیــد کــه بــه حکــم خداونــد عزوجــل بــه منزلــه نفــس پیامبــر بودنــد
و مســلم اســت کــه کســی از مخلوقــات برتــر و بافضیلــت تــر از رســول خــدا  nنیســت پــس بــر
اســاس حکــم خــدا کســی برتــر از (شــخصی همچــون) نفــس رســول خــدا  nنیســت.
مأمــون گفــت :آیــا چنیــن نیســت كــه خداونــد «ابنــاء» بــه لفــظ جمــع گفتــه اســت درحالیکــه
فقــط دو پســر خــود را طلبیــده اســت و «نســاء» را بــه لفــظ جمــع خوانــده و فقــط دختــر خــود را
خوانــده اســت؟ پــس چــرا جایــز نیســت کــه فقــط خــودش را بخوانــد و مــراد از «نفــس» فقــط خود
حضــرت باشــد؟ بنابرایــن امیرالمؤمنیــن فضیلتــی کــه ذکــر کــردی ،نــدارد .امــام رضــا  gفرمود:
ایــن ســخن درســت نیســت؛ زیــرا دعوتکننــده غیــر خــود را دعــوت میکنــد ،همانگونــه کــه
امــر کننــده نیــز بــه غیــر خــود امــر میکنــد و درســت نیســت کــه در حقیقــت خــود را بخوانــد
همانگونــه کــه درســت نیســت در حقیقــت بــه خــود امــر کنــد و اگــر پیامبــر مــردی را در مباهلــه
بهجــز امیرالمؤمنیــن نطلبیــده باشــد ،ثابــت میشــود کــه او همــان نفســی اســت کــه خداونــد در
کتــاب خــود بــه آن حکــم کــرده و حکــم آن را در تنزیــل قــرآن قــرار داده اســت.
(با این پاسخ) مأمون گفت :وقتی جواب داده شد ،سؤال باطل میشود(1مفید 1413 ،ق ب.)38 :
َ َ
َ َ
َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ
ـال ْالمأمــون َي ْومـ ًـا ل ِّلر َضــا َ gأ ْخب ْرنــي ب َأ ْك َبــر َفض َيلــة َلميــر ْال ُم ْؤمنيـ َ
الرضــا  gف ِضيل ُتـ ُـه ِفــي
ـال لــه
ـن
 .1قـ
ِ َّ َ ُ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ٍ ِ ِ
ِِ
 ْ gيــد َ ُل ْعلي َهــاَ الْقـ َـر ْآن ُ ق َـ ْـال فقـ َ
ْ ُ َ َ َ َ َ َّ
اللـ ُـه َجــل َجللـ ُ
ـاء َك مـ َ
ـن َح َّاجــك فيــه مـ ْ
ـه ف َمـ ْ
ـاء ُك ْم وَ
ـاءنا َو نسـ َ
ناء ُكـ ْـم َو نسـ َ
ناءنــا َو أ ْب َ
ـن ْالعلــم فقــل تعالــوا نــدع أب َ
ـن َب ْعــد م ِــا جـ َ
ـال
ـ
ق
ـة
ـ
ل
اه
ِ
َ ْال ُمب ِ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َِّ ِ ِ َ ْ ِ
ِْ
ِ ِ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ِ َ َ َ
اللــه ْ nال َح َسـ َ
ـن َو ال ُح َسـ ْـي َن  cف َكانــا
ـن «آلعمــران »61 ،فدعــا رســول
كاذ ِبيـ َ َ
أنف َســنا َو أنف َســك ْم ثـ َّـم ن ْب َت ِهــل فن ْج َعــل ل ْعنــت اللـ ِـه َعلــي ال
ِ
ِ
َْْ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ ْ
َ ُْْ
َ
َ
ـت أ َّنــهُ
َ
َ
ـت فــي َهـ َـذا ْال َم ْوضــع ن َسـ َ
ان نفسَــه ِبحكـ ِـم اللـ ِـه عــز و جــل و قــد ثبـ
ـاء ُه و دعــاَ أ ِميــر المؤ ِم ِنيـ َـن
َابنيـ ِـه َو د ٌعــا ف ِ
ِ ِ ِ
ُ gفــك َ َ
اط َم ْــة َّ hفك ُانـ َ ِ َ ُ َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ
َ
ْ
ُ ْ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ـس أ َحــد مـ ْ
ل ْيـ َ
َ
َ
ـس َرســول اللـ ِـه ِ nبحك ِم
ـق اللـ ِـه سـ ْـبحانه أجـَـل ِمــن َرســول اللـ ِـه َ nو أفضــل فوجــب أن ل يكــون أحــد أفضــل ِمــن نفـ
ـن خلـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
اصـ ًـة َو َذ َكـ َـر ِّ
ـاء بل ْفــظ ال َج ْمــع َو إ َّن َمــا َد َعــا َر ُســول اللــه ْ nاب َن ْيــه َخ َّ
اللــه َعـ َّـز َو َجـ َّـل َقــال َف َقــال لـ ُـه المأمــون أ ل ْيـ َ
الن َســاءَ
ـس َقـ ْـد َذ َكـ َـر اللـ ُـه ال ْب َنـ َ
َِ ِ
َْ ِ
ْ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
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ْ
َّ
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ْ
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ُ
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ْ
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بلفــظ ال َج ْمــع َو إن َمــا َد َعــا َر ُســول اللــه ْ nاب َن َتـ ُـه َو ْح َد َهــا فلـ َـم ل َجـ َ ْ َ
ـن ُهـ َـو نف ُسـ ُـه َو َيكـ َ
ـاء ل َمـ ْ
ُّ َ َ
ـون ال ُمـ َـر ُاد نف َس َـ ُـه ِفــي الح ِقيقـ ِـة
ـاز أ َن يَ َذك َـ َـر َالدعـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـس ب َصحيــح َمــا َذ َكـ ْـر َت َيــا أميـ َـر ْال ُم ْؤمنيـ َ
ـن َ gمــا َذ َكـ ْـر َت مـ َ
ـون َلميــر ْال ُم ْؤمنيـ َ
ون َغ ْيــره َفـ َِـا َي ِ ُكـ ُ
ُد َ
الر َضــا َ gل ْيـ َ
ـن ْال َف ْضــل َقــال فقــال لـ ُـه ِّ
ـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ ُ ُ ً
َ َ َ َّ َّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ً َ ْ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ
ُ ً َ ْ َ َ ُّ ْ َ ُ َ َ ً َ ْ
َ
ُ
و ذ ِلــك أن الد ِاعــي ِإنمــا يكــون د ِاعيــا ِلغيـ ِـر ِه كمــا يكــون ال ِْمــر ِآمــرا ِلغيـ ِـر ِ َه و ل ي ِصــح أن يكــون د ِاعيــا ِلنف ِ َسـ ِـه ِفــي الح ِقيقـ ِـة كمــا ل يكــون ِآمرا
َّ َ َ
َّ
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َّ
َ َ َ َ َّ َ ْ
اللــه َ nر ُجـ ًـا فــي ْال ُم َب َاه َلــة إ َّل أميـ َـر ْال ُم ْؤمنيـ َ
ـن  gفقـ ْـد ث َبــت أنـ ُـه نف ُسـ ُـه ال ِتــي َع َن َاهــا اللـ ُـه ت َعالــي
ل َهــا ِفــي الح ِقيقـ ِـة و ِإذا لــم يــدع رســول
َ ِ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ِ ِ َ َ ُّ َ ُ
َْ ِ َ َ ََ َ ِ ْ
َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ َ
ِفــي ِكت ِابـ ِـه و جعــل حكمــه ذ ِلــك ِفــي تن ِز ِيلـ ِـه قــال فقــال المأمــون ِإذا ورد الجــواب ســقط الســؤال.
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شــیخ مفیــد ســند مناظــره را نیــاورده و علمــای دیگــر نیــز بــه نقــل از شــیخ مفیــد بــه ذکــر
متــن مناظــره اکتفــا کردهاند(مجلســی 1403 ،ق ،ج  350 : 10و 351؛ ج  257 :35و
258؛ ج  188 :49و 189؛ حســینی میالنــی 60 :1387 ،و  .)61خاطــر نشــان میشــود
كتــاب «الفصــول المختــارة مــن العیــون و المحاســن» برگزیــدهای اســت از مطالــب دو
کتــاب شــیخ مفیــد بــه نامهــای «المجالــس المحفوظــة فــی فنــون الــكالم» و «العیــون و
المحاســن» کــه از ایــن دو کتــاب اطالعــی در دســت نیســت و شــریف مرتضــی علــم الهــدی
از شــاگردان برجســته شــیخ مفیــد ،مطالــب دو کتــاب را در زمــان حیــات شــیخ مفیــد(373
ق) بــه درخواســت یکــی از عالقهمندانــش تدویــن و تنظیــم کــرده اســت(مفید:1377 ،
.)29 - 27
 .4 -5سید رضی در حقائق التأویل
محمــد بــن حســین الشــریف الرضــی معــروف بــه ســید رضــی( 406 – 359ق) از شــاگردان
شــیخ مفیــد ،ایــن روایــت را بــا تفاوتهایــی در کتــاب «حقائــق التأویــل فــی متشــابه التنزیــل»
از قاســم بــن ســهل نوشــجانی نقــل کــرده کــه خالصــه آن چنیــن اســت :قاســم بــن ســهل
میگویــد :در مــرو در ایــوان ابومســلم پیــش مأمــون بــودم و علــی بــن موس ـیالرضا  gنیــز
در ســمت راســت مأمــون نشســته بــود .مأمــون از مــن دربــاره برتریــن فضیلــت امیرالمؤمنیــن
پرســید و مــن در پاســخ آیــه مباهلــه را ذکــر کــردم کــه علــی gبــه منزلــه جــان پیامبــر دانســته
شــده اســت .مأمــون گفــت :اگــر گفتــه شــود کــه نفس فقــط شــخص پیامبر اســت چه پاســخی
میدهیــد؟ نوشــجانی میگویــد کــه جوابــی نداشــتم و مأمــون رو بــه امــام کــرد و گفــت :یــا
ابــا الحســن نظــر تــو چیســت؟ امــام فرمــود :دعوتکننــده خــودش را نمیتوانــد دعــوت
کنــد؛ بلکــه دیگــری را دعــوت میکنــد ،هنگامیکــه فرزنــدان و زنــان را دعــوت میکنــد و
دعــوت از خــودش نیــز صحیــح نباشــد ،فقــط دعــوت از علــی  gبهعنــوان نفــس پیامبــر
صحیــح خواهــد بــود کــه در آن ماجــرا حاضــر بــود .نوشــجانی میگویــد :بــا شــنیدن ایــن
ســخن چشــمانم روشــن شــد و مأمــون گفــت :وقتــی جــواب صحیــح داده شــود جــواب تمــام
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است(1شــریف رضــی 1406 ،ق ،ج .)112 :5
 .5 -5عالمه طباطبایی در المیزان
عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان پــس از ذکــر مناظــره کتــاب عیــون ،مناظــره دیگــری را نقل
کــرده کــه بســیار مختصــر اســت .ایشــان مینویســند :در ســؤاالت مأمــون از امــام رضــا  gآمــده
اســت کــه مأمــون پرســید :چــه دلیلــی بــر خالفــت جدتــان حضــرت علی بــن ابــی طالــب gوجود
دارد؟ حضــرت فرمودنــد :آیــه انفســنا (مباهلــه) .مأمــون گفــت :اگــر «نســاءنا» در آیــه ذکر نمیشــد،
حضــرت فرمــود( :ایــن ســخن شــما زمانــی درســت اســت کــه) «ابناءنــا» در آیــه ذکــر نمیشــد

2

(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  .)230 :3منبــع مــورد اســتفادۀ عالمــه طباطبایــی در ایــن روایت ،بهرغم
جسـتوجوهای فـراوان ،یافــت نشــد .در آثــار دیگــر عالمــه طباطبایــی ازجملــه تفســیر البیــان کــه
رویکــرد روایــی دارد ،ایــن روایــت دیــده نمیشــود(طباطبایی ،بیتــا ،ج  .)237 – 232 :2در منابــع
معاصــر دیگــر نیــز همیــن روایــت بــدون ذکــر منبــع آمــده اســت(صادقی تهرانــی ،بیتــا ،ج197 :7؛
صادقــی تهرانــی 1406 ،ق ،ج178 :5؛ ســلیمانی آشــتیانی ،1387 ،ج.)548 :2

 .6تحلیل مناظره
حضــور تعــدادی از نزدیــکان پیامبــر در مباهله بیانگــر فضیلــت آنهاست(ســاجدی75 :1393 ،
ن هــذه المســألة مــا حكــي عــن القاســم بــن ســهل النوشــجانى ،قــال :كنــت بيــن يــدي المأمــون فــى ايــوان ابــي مســلم
 .1و مــن شــجو 
بمــرو ،و علــي بــن موســى الرضــا  gقاعــد عــن يمينــه ،فقــال لــي المأمــون :يــا قاســم! ّ
أي فضائــل صاحبــك افضــل؟ فقلــت :ليــس شـيء
ّ
منهــا افضــل مــن آيــة المباهلــة ،فــان اللــه ســبحانه جعــل نفــس رســوله  nو نفــس علــي واحــدة؛ فقــال لــي :إن قــال لــك خصمــك :إن
ّ
النــاس قــد عرفــوا األبنــاء فــي هــذه اآليــة و النســاء ،و هــم :الحســن و الحســين و فاطمــة ،و أمــا األنفــس فهــي نفــس رســول اللــه وحــده،
بــأي شـيء تجيبــه! قــال النوشــجاني :فأظلــم علـ ّ
ـي مــا بينــه و بينــى و امســكت ال اهتــدي بحجــة؛ فقــال المأمــون للرضــا  :gمــا تقــول
ّ
ّ
ـي هــذا شــىء ال مذهــب عنــه؛ قــال :و مــا هــو؟ قــال :هــو انــه رســول اللــه  nداع و لذلــك قــال اللــه
فيهــا يــا ابــا الحســن؟ فقــال لــه :فـ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ُ
ناءكـ ْـم» (الــى آخــر اآليــة) و الداعــي ال يدعــو نفســه إنمــا يدعــو غيــره ،فلمــا دعــا األبنــاء و النســاء و لم
ســبحانه« :فقــل تعالــوا نــدع أبناءنــا و أب
ّ
يصــح ان يدعــو نفســهلم يصــح ان يتوجــه دعــاء األنفــس إل الــى علــي بــن ابــي طالــب  ،gإذ لــم يكــن بحضرتــه -بعــد مــن ذكرنــاه -غيــره
ممــن يجــوز توجــه دعــاء األنفــس اليــه ،و لــو لــم يكــن ذلــك كذلــك لبطــل معنــى اآليــة .قــال النوشــجانى :فانجلــى عــن بصــري ،و امســك
المأمــون قليــا ،ثــم قــال لــه :يــا ابــا الحســن إذا أصيــب الصــواب انقطــع الجــواب!
 .2و فــي ســؤاالت المأمــون عــن الرضــا  :gقــال المأمــون :مــا الدليــل علــى خالفــة جــدك علــي بــن أبــي طالــب؟ قــال :آيــة أنفســنا قــال:
لــو ال نســاءنا قــال لــو ال أبناءنــا
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ن حــال تعابیــر آیــه ،باعــث برخــی مباحــث علمی شــده
 90؛ غالمــی)105 - 77 :1397 ،؛ بــا ایـ اســت کــه در مناظــره بیــن مأمــون و امــام رضــا  gنیــز بــه دو جنبــۀ اصلــی آیــه ،یعنــی فضیلــت
و تعییــن مصادیــق اشــخاص حاضــر در مباهلــه اشــاره شــده اســت .بــا تحلیــل مناظــرۀ فــوق کــه
بــا محوریــت فضایــل اهلبیــت  bو بــهویــژه فضایــل امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب g
منعقــد شــده اســت مــوارد زیــر بــه دســت میآیــد:
 .1 -6طرفین مناظره
طرفیــن مناظــره طبــق روایــت شــیخ صــدوق ،ابــن شــعبه حرانــی ،شــیخ مفیــد و عالمــه
طباطبایــی ،مأمــون و امــام رضــا  gهســتند کــه علمایــی از عــراق و خراســان نیــز شــاهد ایــن
مناظرهانــد؛ طبــق نقــل ســید رضــی مناظــره مأمــون بــا شــخص دیگــری اســت کــه امــام در پایــان
بــه مأمــون ،پاســخ علمــی داده اســت .بــا توجــه بــه رواج نقــل بــه معنــا در روایات(معــارف:1385 ،
 ،)24 - 7امــکان دارد کــه همــه روایــات ناظــر بــه یــک مناظره باشــد که هــر راوی و نویســندهای ،آن
را بــهگونـهای نقــل کــرده اســت هرچنــد از ظاهــر روایــات دلیلــی بــر ایــن مطلــب یافــت نمیشــود.
تنهــا قرینــه ای کــه بـ ه صــورت جزئــی ،وحــدت مناظــره را تقویــت میکنــد موضــوع مناظــره اســت
ً
کــه در همــه روایــات ،از یــک مطلــب ســخن بــه میــان آمــده اســت و اگــر مطلبــی قبــا در جلســات
مأمــون و امــام رضــا  gبیــان شــده باشــد ،ســؤال دوبــاره از آن وجهــی نخواهــد نداشــت.
 .2 -6مبانی موردقبول طرفین مناظره و روش امام  gدر پاسخ
بــا توجــه بــه طرفیــن مناظــره و مباحــث مطرحشــده در آن ،مناظــره بــر اســاس مبانــی خاصــی
انجــام شــده اســت .ســؤال مطرحشــده از طــرف مأمــون (خطــاب بــه امــام یــا شــخص دیگــر)
در تعییــن برتریــن فضیلــت امــام علــی  gبیانگــر آن اســت کــه چنیــن بحثــی در فضــای آن
روز جامعــه علمــی ،مطــرح بــوده و علمــا در پاســخ بــه آن اختــافنظــر داشــتند و بــا توجــه بــه
اینکــه مأمــون منتســب بــه عبــاس عمــوی پیامبــر بــود ،برخــی از علمــای دربــار و بــزرگان عباســی
بیرغبــت نبودنــد کــه عبــاس یــا یکــی از فرزنــدان وی را بهعنــوان برتریــن صحابــه پیامبــر n
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معرفــی کننــد و بدیــن ترتیــب پایههــای خالفــت خــود را مســتحکم ســازند؛ چنانکــه روایــات
زیــادی در فضیلــت خانــدان بنیعبــاس بــر زبــان راندند(مدیــر شــانهچی ،بیتــا 99 :و  )100و
بــا طــرح «وراثــت اعمــام» ،عبــاس ،عمــوی پیامبــر را وارث آن حضــرت دانستند(درخشــه:1391 ،
 )66اگرچــه در ابتــدا بــا نــام خونخواهــی اهلبیــت  bو دعــوت بــه ســوی عتــرت قیــام کردنــد؛
ولــی در پایــان بــا تثبیــت جایــگاه خــود ،دعــوی میــراث خالفــت بــرای خویشــتن نمودند(عاملــی،
 .)39 -20 :1380ســؤال مأمــون نیــز در مناظــره از همیــن مســئله نشــئت میگیــرد کــه تعــدادی
از علمــای اهــل عــراق و خراســان در آنجــا حاضــر هســتند و مأمــون معنــای آیــۀ ُ«ثـ َّـم َأ ْو َر ْث َنــا ْالك َتـ َ
ـاب
ِ
َ
ـن ْ
اص َط َف ْی َنــا مـ ْ
َّالذیـ َ
ـن ِع َب ِادنــا» (فاطــر )32 ،را از آنهــا ســؤال میکنــد .پاســخ علمــا ،انتخــاب امت
ِ
ِ
رســولالله اســت؛ ولــی امــام بــا ایــن پاســخ مخالفــت و دالیــل برتــری اهلبیــت  bرا مطــرح
میکنند(ابــن بابویــه 1378 ،ق ،ج  .)229 :1امــام رضــا  gدر پاســخ بــه ســؤال مأمــون در تعییــن
برتریــن فضیلــت امــام علــی  gیــا برتریــن صحابــه ،بــا توجــه به مبنــای مــورد قبــول طرفین بحث
ت اســت از:
کــرده اســت کــه عبــار 
 .1-2-6قرآن کریم
دو رویکــرد در تبییــن آیــات مربــوط بــه اهلبیــت  bوجــود دارد؛ گاهــی بــه ظواهــر آیــات
و ســطح تنزیلــی قــرآن بــرای اثبــات فضایــل اســتفاده و گاهــی هــم بــه بطــون آیــات اســتناد
میشــود .مــراد از ســطح تنزیلــی ،مرتب ـهای از معنــای قــرآن اســت کــه هــر کــس مفهــوم عربــی
کالم و محــاورات تفســیر را بــر اســاس شــیوه عقالیــی محــاوره بدانــد ،مــراد خداونــد را در آن ســطح
درک میکند(نجــارزادگان .)6 :1391 ،آنچــه در اینجــا مــورد اســتناد امــام رضــا  gقــرار گرفتــه
اســت ،ســطح تنزیلــی آیــۀ مباهلــه اســت کــه بــر مبنــای ادبیــات عــرب و اصــول عقالیــی محــاوره
اســت؛ زیــرا عربــی بــودن قــرآن اقتضــا میکنــد کــه تبییــن مفــاد اســتعمالی بــر مبنــای ادبیــات
عــرب باشــد و بــه زبــان مــردم بــودن قــرآن طبــق برخــی آیات(ابراهیــم )4 ،اقتضــا میکنــد کــه
کشــف مــراد خــدای متعــال از آیــات ،بــر اســاس اصــول عقالیــی محــاوره باشــد(بابایی:1379 ،
 .)25 - 23ایــن شــیوه مــورد قبــول طرفیــن واقــع شــده اســت .طبــق روایــت کتــاب عیــون ،خــود
مأمــون نیــز معنــای آیـهای از قــرآن را پرســیده اســت .برداشــت از قــرآن بــر اســاس توجــه بــه قرایــن
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

214
پیوســته لفظی(ســیاق کلمــات و جمــات) صــورت گرفتــه اســت کــه در فهم عبــارات قرآن پیشــینه
طوالنی دارد(بابایی128 – 118 :1379 ،؛ و 287-263؛ ســعیدی روشــن.)268 - 262 :1379 ،
همچنیــن ظاهــر تعابیــر قــرآن نیــز مــورد پذیــرش طرفیــن واقــع شــده کــه در علــم اصــول و تفســیر
از مبانــی مــورد پذیــرش بــرای دریافــت تعالیــم قــرآن کریــم اســت(مؤدب.)142 – 121 :1388 ،
 .2 -2 -6تاریخ قطعی
تحلیــل فضیلــت امــام علــی  gبــا اســتناد بــه ماجــرای تاریخــی مباهلــه انجــام شــده کــه مــورد
قبــول طرفیــن اســت .مســیحیان بــا عــدم پذیــرش دالیــل قــرآن در بنــده بــودن حضــرت عیســی
 ،gبــه مباهلــه دعــوت شــدند و بعــد از نــزول آیــۀ مباهلــه ،ماجــرای تاریخــی مباهلــه صــورت
گرفــت؛ بنابرایــن یکــی از مبانــی و منابــع طرفیــن مناظــره اســتفاده از منابــع تاریخــی اســت کــه
میتوانــد بـ ه عنــوان منبــع تفســیر آیــات مــورد اســتفاده قــرار گیرد(بابایــی310 – 299 :1379 ،؛
رجبــی.)236 - 232 :1383 ،
 .3 -2 -6روایات دیگر
بعــد از قــرآن ،روایــات تفســیری مهمتریــن منبــع تفســیری بــه شــمار م ـیرود کــه مفســران در
طــول تاریــخ بــرای تبییــن دقیــق معانــی آیــات ،بــه آنهــا اســتناد کردهاند(بابایــی196 :1379 ،
–  214و 293 - 287؛ علــوی مهــر .)154 - 85 :1381 ،اســتناد امــام رضــا  gبــه روایــت نبــوی
بــرای بیــان معنــای واژههــای آیــه اســت و در تثبیــت معنــای مــورد اســتفاده امــام مؤثــر اســت و از
آنجــاکــه مــورد اعتــراض طرفهــای دیگــر قــرار نگرفتــه اســت ،میتــوان برداشــت کــرد کــه آنهــا
نیــز ایــن روایــات را قبــول داشــتند .حضــرت رضــا  gدر بیــان معنــای لغــوی نفــس و تعییــن
مصــداق آن میفرماینــد :در مــوارد دیگــری نیــز پیامبــر ،علــی  gرا بــه منزلــۀ نفس خــود خطاب
کــرده اســت؛ از جملــه در مقابــل قبیلــۀ بنــی ولیعــه فرمــود :اگــر از اقدامــات خــود دســت برندارند
شــخصی همچــون خــود را بــه ســوی آنهــا میفرســتم تــا با آنهــا برخــورد مناســب صــورت گیرد:
َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
ً َ ْ
ـن ِإل ْی ِهـ ْـم َر ُجــا ك َنف ِســی» .بــر اســاس ایــن روایت ،پیامبــر ،علی g
«لینت ِهیــن بنــو و ِلیعــة أو لبعثـ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

تحلیل استناد به آیۀ مباهله در مناظرات رضوی (داوری چلقائی)

215

را بــه منزلــه نفــس خــود دانســته اســت .علــی  gبــرای اثبــات برتــری خــود در روز شــورا بــه ایــن
روایــت و مقابلــه بــا بنــی ولیعــه (از قبایــل کنــده) بــه آن اســتناد کــرده اســت(ابن بابویــه ،1362 ،ج
 .)555 :2ایــن فرمایــش پیامبــر در منابــع اهل ســنت نیز انعــکاس یافته(نســائی 1411 ،ق ،ج :5
 )127و تعابیــر مشــابه دیگــر نیــز دربــاره همتــرازی نفــس علــی  gبــا نفــس پیامبــر  nوجــود
دارد(صفــار 1404 ،ق ،ج 412 :1؛ فســوی 1401 ،ق ،ج 283 :1؛ ابــن عقــده کوفــی 1424 ،ق:
191؛ ابــن حیــون 1409 ،ق ،ج 111 :1؛ مفیــد 1413 ،ق الــف.)200 :
 .3 -6نتایج نظری مناظره
مناظــرات فــوق بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه ســؤاالت مطــرح شــده توســط مخالفــان دربــاره آیــۀ
مباهلــه دو محــور کلــی دارد :برخــی چنیــن اشــکال کردهانــد کــه مــراد از انفســنا ،خــود پیامبــر
اســت نــه شــخص دیگــر و برخــی گفتهانــد کــه مــراد از انفســنا ،همــه مــردان اســت نــه شــخصی
خــاص .امــام رضــا  gبــه هــر دو شــبهه پاســخ داده اســت کــه پاســخ حضــرت تبییــن میگــردد.
 .1 -3 -6حضور امام علی  gدر مباهله
خداونــد در  61ســوره آلعمــران عبــارت «انفســنا و انفســکم» بــه کار برده اســت؛ ایــن آیه خطاب
بــه پیامبــر اســت و مصــداق نفــس را بایــد بــا توجه بــه ماجــرای تاریخــی تعیین کــرد؛ یعنی بررســی
تاریخــی قضیــه نشــان خواهــد کــه مــراد از آن ،چــه کســی یــا چــه کســانی اســت؟ بررســی منابــع
فریقیــن دربــاره افــراد حاضــر در مباهلــه بیانگــر آن اســت کــه دو دیــدگاه عمــده در ایــن زمینــه
وجــود دارد :منابــع شــیعی و اغلــب منابــع اهــل تســنن بــه حضــور علــی  gدر کنــار پیامبــر n
و حضــرت فاطمــه و حســنین  bدر مباهلــه بــا مســیحیان نجــران اذعــان دارنــد ولــی در برخــی
منابــع اهــل تســنن ،نامــی از علــی  gدر ماجــرای مباهلــه نیامــده اســت.
بیهقــی(م )458 .در دالئــل النبــوه مینویســد :همراهــان پیامبــر  nحســنین و فاطمــه  hو
تعــدادی از زنــان بودنــد (بیهقــی 1405 ،ق ،ج  .)388 :5ابــن عربــی در کتــاب احــکام القــرآن
نامــی از علــی  gنیــاورده اســت (ابنعربــى 1408 ،ق ،ج .)275 :1آلوســی کــه رویکــرد ســلفی
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دارد ،در روح المعانــی ضمــن پذیــرش اصــل مباهلــه ،روایــات مربــوط بــه حضــور علــی  gرا بــه
رغــم اشــاره بــه اشــتهار آن ،قبــول نمیکند(آلوســى 1415 ،ق ،ج  .)182 :2برخــاف علمــای
فــوق ،در کتــب معتبــر دیگــری از علمــای اهــل تســنن ،حضــور علــی  gدر مباهلــه قطعــی
ُ َُ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ـذ ِه ال َْیــة :فقــل تعالـ ْـوا
اســت؛ از
جملــه مســلم نیشــابوری در الصحیــح مینویســد :و لمــا نزلــت هـ ِ
َ ًّ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ُ َ ْ ً َ َ َ َّ ُ َّ َ ُ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ
اطمــة و حســنا و حســینا فقــال «اللهم! هــؤل ِء
نــدع أبناءنــا و أبناءكـ 
ـم دعــا رســول اللـ ِـه  nع ِلیــا و ف ِ
َ
أ ْه ِلی»(مســلم بــن حجــاج 1412 ،ق :ج )4:1871؛ وقتــی آیــه مباهلــه نــازل شــد؛ پیامبــر n
علــی و فاطمــه و حســن و حســین  bرا خواســت و عــرض کــرد :پــروردگارا اینهــا اهلبیــت مــن
هســتند .ترمــذی نیــز روایتی به همیــن مضمون در کتاب ســنن خــود آورده اســت(ترمذی1419 ،
ق ،ج  )71 :5و ابــن کثیــر بــه نقــل از جابــر در تفســیر خــود آورده اســت کــه مــراد از نفــس ،علــی
 gاســت(ابنكثیر 1419 ،ق ،ج  .)47 :2همچنیــن حاکــم نیشــابوری در المســتدرک روایتــی را
نقــل میکنــد کــه داللــت بــر حضــور علــی  gدر مباهلــه دارد .وی در پایــان روایــت مینویســد:
ایــن روایــت طبــق شــرط بخــاری و مســلم صحیــح اســت ولــی آنهــا در کتابهــای خــود آن را
نیاوردهاند(حاکــم نیشــابوری 1400 ،ق ،الــف ،ج  .)150 :3یعقوبــی در کتــاب تاریخ(یعقوبــی،
بیتــا ،ج  81 :2و  ،)82زمخشــری در تفسیر(زمخشــرى 1407 ،ق ،ج  ،)368 :1قرطبــی در
الجامــع ألحــكام القــرآن (قرطبــى ،1364 ،ج )104 :4و مــاوردی در النكــت و العیــون (مــاوردى،
بیتــا ،ج 398 :1و  )399از دیگــر افــرادی هســتند کــه بــه حضــور علــی  gدر ماجــرای مباهلــه
اذعــان کردهانــد؛ بنابرایــن روایاتــی کــه بیانگــر حضــور نیافتــن آن حضــرت در مباهلــه هســتند از
درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
در مناظرههــای حضــرت امــام رضــا  gپیرامــون آیــه مباهلــه ،کســی از طرفیــن حضــور علــی
 ،gحضــرت فاطمــه  hو حســنین  cرا در ماجــرا مباهلــه انــکار نکــرده اســت و فقــط در تعیین
مصــداق و تفســیر آیــه بــا هــم تفــاوت دارنــد .بدیــن ترتیــب امــام رضــا  gدر مقابــل مناظــره
کننــدگان ،وقتــی مصــداق آیــه را مشــخص میکنــد ،کســی از حاضــران اعتــراض نمیکنــد.
حضــرت رضــا  ،gدعــوت از خــود فــرد (دعــوت نفــس) بــه مباهلــه را خالف منطــق دانســته و لذا
مــراد از آن را کســی میدانــد کــه بــه منزلــۀ شــخص و جــان پیامبــر اســت و بدیــن ترتیــب برتــری
علــی  gبــر ســایر صحابــه را کــه در ماجــرای مباهلــه حاضــر نبودنــد ،اثبــات میکنــد .ســید
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َ
مرتضــی در ایــن زمینــه مینویســد :علــی  gکــه در مباهلــه حاضــر بــود ،مصــداق َ«نـ ْـد ُع أ ْب َ
ناءنــا َو
َ
َُْ ُ
َ ُ
َ َُْ
ناء ُكـ ْـم َو نسـ َ
أ ْب َ
«و أنف َســنا َو أنف َســك ْم» باشــد کــه
ـاءك ْم» نیســت و تنهــا مصــداق آن میتوانــد
ـاءنا َو ِنسـ
ِ
در فضیلــت بــا نفــس پیامبــر برابــر خواهــد بود(علــم الهــدی 1431 ،ق ،ج.)15 :2
 .2 -3 -6بررسی مصداق نفس
بهرغــم اثبــات حضــور علــی  gدر ماجــرای مباهلــه در منابــع فریقیــن ،در تعییــن معنــای نفس
و چگونگــی تطبیــق آن بــا علــی  gاختــاف نظــر وجــود دارد؛ زیــرا بــدون بیــان مصــداق ،کشــف
مــراد اصلــی خداونــد از برخــی آیــات قــرآن از جملــه آیــۀ مــورد بحــث میســر نمیگــردد .در نتیجــه
ویژگــی هدایتبخشــی قــرآن ،بــه طــور کامــل محقــق نخواهــد شــد .یکــی از گونههــای بیــان
مصــداق در روایــات اهــل بیــت  ،bبیــان مصادیــق انحصــاری اســت(رادبین 86 :1385 ،و .)87
معنــای نفــس در آیــات قــرآن متعــدد اســت(دامغانی ،بیتــا 449 :و 450؛ عســکری1428 ،ق:
 )475 - 473ولــی مصــداق آن در ماجــرای مباهلــه در صــدر اســام کــه بــا حضــور افــراد خاصــی
انجــام شــده اســت ،انحصــاری بــوده و افــراد دیگر شــامل مصــداق آن نخواهنــد بود؛ بلکــه مصداق
نفــس بــا کمــک روایــت هــای تاریخــی مشــخص میشــود .بــه نظــر علمــای شــیعه ،طبــق تصریــح
آیــه مــراد از «ابنــاء» حســنین و مــراد از «نســاء» حضــرت فاطمــه  hبــوده و علــی  gدر ایــن آیــه
بــه منزلــه نفــس پیامبــر و مصــداق «انفســنا» اســت؛ از اینرو کســی در مقــام فضیلت بــا علی g
همتــراز نیست(طوســى ،بیتــا ،ج 485 :2؛ طبرســی ،1372 ،ج )764 :2؛ امــا اهــل تســنن در
ایــن زمینــه نظــر یکســانی ندارنــد و نظــرات گوناگونــی ابــراز کردهانــد:
الف .برخی ،همانطور که اشاره شد ،نفس را بر علی  gتطبیق میکنند.
ب .برخــی دیگــر معتقدنــد کــه مــراد از نفــس یــک نفــر نیســت؛ بلکــه منظــور عمــوم مســلمانان
اســت(خازن 1415 ،ق ،ج 254 :1؛ رضــا 1414 ،ق ،ج  )322 :3و روایاتــی هــم ذکــر کردهانــد
کــه بیانگــر حضــور افــراد دیگــری در مباهلــه اســت؛ طبــق ایــن روایــات همــه خلفــای راشــدین بــا
فرزنــدان خــود در مباهلــه شــرکت داشــتند :فجــاء بأبــی بكــر و ولــده ،و بعمــر و ولــده ،و بعثمــان و
ولــده ،و بعلـ ّ
ـی و ولده(ابــن عســاكر 1415 ،ق ،ج  .)177 :39رشــید رضــا نیــز از جملــه ایــن افــراد
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اســت ،وی احادیــث مربــوط بــه مباهلــه را جعلــی میدانــد و مینویســد :روایــات مربــوط بــه حضــور
علــی ،فاطمــه و فرزنــدان شــان در مباهلــه و تطبیــق کلمــه «نســاءنا» بــر فاطمــه و «انفســنا» بــر
علــی ،در روایــات شــیعه نقــل شــده و هــدف شــان نیــز مشــخص اســت و چنــان در ترویــج آن تالش
کردهانــد کــه در بیــن بیشــتر اهــل ســنت نیــز رایــج شــده اســت؛ امــا وضعکننــدگان نتوانســتهاند
ماجــرا را بهخوبــی بــا آیــه تطبیــق دهنــد؛ زیــرا عــرب کلمــه «نســاءنا» را در مــورد دختــر خــودش
بــه کار نمیبــرد درحالیکــه چندیــن زن دارد؛ و بعیدتــر اینکــه مــراد از انفــس را یــک نفــر یعنــی
علی(علیــه الرضــوان) بداند(رضــا1414 ،ق ،ج .)322 :3در تفســیر الحدیث محمد عــزة دروزه نیز
اســتدالل مشــابهی دیــده میشــود(دروزه 1421 ،ق ،ج  .)160 :7مفســران شــیعه در مقابــل ایــن
اشکالتراشــی ،پاســخ دادهانــد کــه نســاء در برخــی آیــات قــرآن ماننــد آیــۀ  49ســوره بقــره ،آیــات
 7و  11ســوره نســاء و آیــه  31ســوره نــور در مــورد دختــران نیــز بــه کار رفتــه اســت(نجفی:1394 ،
 )147و انــکار حضــور علــی  gدر ماجــرای مباهلــه ،مخالــف واقعیــت تاریخــی اســت(نجفی،
 )150 - 148 :1394بــه ویــژه آن کــه عــاوه بــر شــیعیان ،بیــش از  60نفــر از بــزرگان اهــل تســنن
آن را در کتــب خــود ذکــر کردهاند(مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج  )583 :2کــه پیــش تــر بــه برخــی
از آنهــا اشــاره شــد.
در مناظــره نقــل شــده توســط عالمــه طباطبایــی نیــز ،مأمــون مــراد از نفــس را رجــال میدانــد
کــه در مقابــل نســاء قــرار دارد .بدیــن ترتیــب مصــداق انفــس همــه مــردان خواهــد بــود و دلیلــی
بــر برتــری علــی  gاز ایــن آیــه اثبــات نخواهــد شــد(طباطبایی 1417 ،ق ،ج  .)230 :3در
پاســخ بــه دیــدگاه گــروه دوم بایــد گفــت کــه اگــر مــراد عمــوم مســلمانان اســت؛ چــرا پیامبــر بــرای
مباهلــه فقــط افــراد خاصــی را انتخــاب کــرد .از طــرف دیگــر در صــورت عمومــی بــودن مــراد از
انفــس ،نیــازی بــه ذکــر فرزنــدان و زنــان در آیــه نیســت؛ زیــرا آنهــا نیــز شــامل در عموم مســلمانان
هســتند .روایاتــی هــم کــه بیانگــر حضــور افــراد غیــر اهلبیــت  bدر مباهلــه هســتند بــا عمــوم
روایــات فریقیــن مخالــف بــوده و بــه فــرض صحــت ســند ،شــاذ محســوب میشــوند .حتــی برخــی
علمــای اهــل تســنن نیــز بــه خــاف جمهــور بــودن ایــن روایــات اشارهکردهاند(آلوســی 1415 ،ق،
ج .)182 :2از طــرف دیگــر ســخن المنــار مبنــی بــر تأثیرگــذاری شــیعه در پذیــرش روایــات مباهله
از ســوی اهــل تســنن نیــز بــدون دلیــل بــوده و نتیجــه آن ،انــکار اعتبــار همــه علمایــی اســت کــه
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قبــل از وی بــه ایــن روایــات اشــاره کــرده و آن را پذیرفتهانــد.
آنچــه از مناظ ـرات رضــوی برداشــت میشــود ایــن اســت کــه امــام رضــا  gبــا توجــه بــه ســیاق
بحــث و الفــاظ آیــه بــه کلمــه «ابناءنــا» اســتناد میکنــد کــه شــامل مــردان نیــز میشــود .لــذا انفــس
در مقابــل رجــال نخواهــد بــود؛ لــذا عالمــه طباطبایــی در شــرح ایــن روایــت مینویســد :آیــۀ مباهله
داللــت میکنــد کــه خداونــد نفــس علــی  gرا همچــون نفــس پیامبــر  nقـرار داده اســت و اینکه
مأمــون میگویــد «اگــر «نســاءنا» در آیــه نبــود» بــه این معناســت که کلمــه نســاءنا در آیه داللــت بر آن
دارد کــه مـراد از نفــس ،مــردان اســت و در ایــن صــورت فضیلتــی برای کســی محســوب نمیشــود؛ و
پاســخ امــام بــه ایــن معناســت کــه وجــود «ابناءنــا» در آیــه داللــت برخــاف آن میکنــد؛ زیرا اگــر مراد
از انفــس «مــردان» بــود ،نیــازی بــه ذکــر «ابنــاء» نبود(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  .)230 :3آیتاللــه
جــوادی آملــی نیــز پــس از ذکــر روایــت مناظــره مأمــون بــا امــام رضــا  gو روایــت مناظــره هــارون بــا
امــام کاظــم  ،gبــدون اشــاره بــه روایــت نقــل شــده در المیــزان چنیــن آورده اســت« :از مباحــث
قبلــی و نیــز بحثهــای روایــی ،جهــت گفتوگــوی مأمــون بــا امــام رضــا  gنظیــر گفتوگــوی
اعتراضآمیــز هــارون بــا امــام كاظــم  gبهخوبــی روشــن میشــود؛ زیــرا بنیعبــاس همــواره
دربــاره فضیلــت ویــژه بنیهاشــم حســاس بودهانــد .یكــی از محوریتریــن جریــان قرآنــی كــه مــورد
اســتناد اهلبیــت  bبــوده و مــورد نقــد بنیعبــاس قـرار میگرفــت ،همیــن داســتان ِبهــال بــوده
ُ
اســت .آنهــا بــر ایــن پنــدار باطــل بودهانــد كــه مقصــود از (أنف َســنا)« ،رجالنــا» یعنــی مردان ماســت
ـل موهــوم بیــن «انفســنا» و «نســاءنا» اســتخراج میكردنــد و چنیــن
و ایــن پنــدار عاطــل را از تقابـ ِ

میبافتنــد كــه تقابــل انفــس و نســاء داللــت دارد كــه مقصــود از انفــس ،رجــال اســت .اهلبیــت b
آنهــا و دیگـران را چنیــن هدایــت میفرمودنــد كــه اگــر فقط همیــن دو تعبیــر بود ممكن بود كســی
بتوانــد توهــم كنــد كــه انفــس در قبال نســاء ،به معنــای رجــال اســت؛ ولی تعبیر ســومی وجــود دارد
و آن كلمــه َ
(أبناءنــا) اســت كــه میتوانــد مشــمول رجــال باشــد ،پــس اگــر عباســیان بگوینــد «لــوال
نســاءنا» ،علویــان میفرماینــد« :لــوال ابناءنــا»؛ و ایــن همــان قصــه معهــود اســت»(جوادی آملــی،
 ،1389ج  495 :14و  .)496بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه امــام بــا توجــه بــه شــأن نــزول آیــه،
اســتفاده از روایــات نبــوی و تحلیــل منطقــی اثبــات میکنــد کــه علــی  gبــه منزلــه جــان پیامبــر
اســت و هیــچکــس دیگــری در ایــن فضیلــت همتــای او نیســت.
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 .3 -3 -6اثبات فضیلت برای علی  gدر آیۀ مباهله
بــا توجــه بــه حضــور علــی  gدر ماجــرای مباهلــه و تطبیــق نفــس بــر آن حضــرت ،شــیعیان از
ســویی حقانیــت اســام و پیامبــر اســام  nرا بــا توجــه بــه آیــۀ مباهلــه ثابــت و از ســوی دیگــر،
ل بیــت پیامبــر  bرا بیــان و از ســوی ســوم بــه فضیلــت علــی ،g
رفعــت مقــام و علــو درجــه اهـ 
اشــاره میکننــد و والیــت و خالفــت آن حضــرت را بــه اثبــات میرســانند(مکارم شــیرازی1386 ،
ب)201 :؛ چنانکــه علــی  gخــود در محاجــه بــا خــوارج بــه ایــن فضیلــت اشــاره میکنــد
و میفرمایــد کــه آن حضــرت بــه مصــداق نفــس در ایــن آیــه ،کنــار نفــس پیامبــر قــرار گرفتــه
اســت(اربلی 1405 ،ق ،ج  .)269 -267 :1بنابرایــن شــرکت خانــواده پیامبــر در مباهلــه بــرای
تاثیرگــذاری روانــی در مخاطبــان نبــود؛ بلکــه انتخــاب افــراد حاضــر در مباهلــه تدبیــری الهــی و
تدبیــری ّربانــی بــوده تــا نشــان دهــد این برگزیــدگان در نــزد خــدای متعال ،ارزشــی بــزرگ و مقامی
خــاص دارنــد کــه در چنیــن ماجــرای تاثیرگــذاری ،بــه حضــور آنهــا فرمــان داده شــده اســت و
شــرکت آنهــا در عرصــۀ خطــر مباهلــه ،مطمئنتریــن دلیــل بــر صداقــت پیامبــر اکــرم  nدر
اثبــات بشــر بــودن عیســی  gو نفــی اولوهیــت وی اســت .اعــام آمادگــی پیامبــر خــدا  nبرای
قربانــی کــردن خــود و نزدیکتریــن کســانش کــه در قلــه نضــج و کمــال دینــی قــرار دارنــد ،در
اثبــات ایــن مدعــا بیانگــر صداقــت آن حضــرت اســت چنانکــه رؤســای نجــران نیــز بــدان اعتــراف
کردند(عاملــی ،1391 ،ج.)570 - 563 :9
امــام رضــا  gنیــز در مناظــرات فــوق ،بــه همیــن فضیلــت اشــاره کــرده و مقــام علــی  gرا
ن حــال برخــی از علمــای اهــل تســنن در زمینــه ایــن
همتــراز بــا پیامبــر قــرار داده اســت .بــا ای ـ 
فضیلــت بــه مناقشــه پرداختهانــد؛ از جملــه ابــن تیمیــه در کتــاب منهــاج الســنة النبویــة حضــور
در مباهلــه را داللتــی بــر امامــت علــی  gنمیداند(ابــن تیمیــه 1406 ،ق ،ج .)130 – 122 :7
برخــی افــراد دیگــر نیــز بــه تبعیــت از وی ،اســتداللهای مشــابهی را مطــرح کــرده و نظــرات وی
را تفصیــل دادهانــد (عجیبــه 2004 ،م .)138 – 123 :ابــن تیمیــه بــه رغــم انــکار ایــن فضیلــت،
ب ـ ه طــور ناخواســته صحــت حدیــث مباهلــه و حضــور فقــط چهــار نفــر از اهلبیــت پیامبــر n
را در آن پذیرفتــه اســت و بــه فضیلــت آن حضــرت اعتــراف میکنــد ولــی آن را دال بــر امامــت
نمیداند(حســینی میالنــی .)90 – 84 :1387 ،آنچــه در مناظــرات نیــز مطرح شــده اســت بیانگر
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

تحلیل استناد به آیۀ مباهله در مناظرات رضوی (داوری چلقائی)

221

َ ْ
َْ
برتریــن فضیلــت امــام علــی  gاســت؛ چنانکــه مأمــون در مناظــره میگویــد :أخ ِب ْر ِنــی ِبأك َبـ ِـر
ُّ َ
ُْ
َفض َیلــة َلمیــر ْال ُم ْؤمنیـ َ
ـن َ gیـ ُـدل َعل ْی َهــا الق ْر ُآن(مفیــد1413 ،ق ب .)38 :برخــی از محققان ادله
ِِ
ِ ٍِ ِ ِ
ابــن تیمیــه را بـ ه تفصیل بررســی و نقــد کــرده و پاســخ دادهاند(مالموســی میبــدی- 121 :1392 ،
 )142و بــا اســتناد بــه آیــۀ مباهلــه ،خالفت بالفصــل امیرالمؤمنیــن  gرا اثبــات کردهاند(میالنی،
75 – 37 :1390؛ معمــوری97-92 :1386 ،؛ معینــی فــر 141 :1397 ،تــا .)157
خاطــر نشــان میشــود عــاوه بــر شــیعیان ،برخــی از علمــای اهــل تســنن نیــز بــه فضیلــت
علــی  gدر آیــۀ مباهلــه اشــارهکردهانــد؛ از جملــه زمخشــری مینویســد :دلیلــی قویتــر از
ماجــرای مباهلــه در فضیلــت اصحــاب کســا وجــود نــدارد« :و فیــه دلیــل ال شـیء أقــوى منــه علــى
فضــل أصحــاب الكســاء» (زمخشــرى 1407 ،ق ،ج .)370 :1روایتــی نیــز در منابــع معتبــر اهــل
تســنن نقــل شــده اســت کــه معاویــه از ســعد بــن ابــی وقــاص ،علــت عــدم ســب و دشــنام بــه علــی
 gرا پرســید ،ســعد در پاســخ گفــت :ســه گفتــار نبــوی دربــاره علــی  gوجــود دارد کــه باعــث
میشــود تــا علــی  gرا دشــنام ندهــم؛ اگــر فقــط یکــی از آنهــا در مــورد مــن بــود از شــتران
ســرخموی برایــم بهتــر بــود :حدیــث منزلــت ،حدیــث فتــح خیبــر و دعــا در ماجــرای مباهلــه...:
َّ َ
َّ
ُ َّ
َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ُ
َ َ َ ْ
ـم َد َعــا َر ُســول اللـ ِـه َصلــى اللـ ُـه َعل ْیـ ِـه َو
ناءكـ ْ
ـذ ِه الْیــة :فقــل تعالــوا نــدع أبناءنــا و أب
َو ل َّمــا ن َزلــت َهـ
ِ
َُ َ
َ َ َ َّ
َ َّ َ َ ًّ َ َ
َ
اط َمــة َو َح َسـ ًـنا َو ُح َسـ ْـی ًنا فقــال «الل ُهـ َّـم! َهــؤل ِء أ ْه ِلی»(مســلم بــن حجــاج1412 ،
ســلم ع ِلیــا و ف ِ
ق ،ج 1871 :4؛ ابــن حنبــل1416 ،ق ،ج 160 :3؛ ترمــذی 1419 ،ق .)455 :5 ،طبــق ایــن
روایــت حضــور علــی  gدر ماجــرای مباهلــه بــه عنــوان فضیلتــی بــرای آن حضــرت حتــی در نــزد
مخالفانــش نیــز محســوب شــده اســت.
 .4 -6نتایج عملی مناظره
عــاوه بــر نــکات علمــی ،برخــی خصوصیــات و آداب مناظــره نیــز از گفتوگــوی امام بــا حاضران
برداشــت میشــود ،از جملــه:
 ادب و احتــرام طرفیــن در حیــن انجــام مناظــره رعایــت شــده اســت و توهینــی به کســی (اعم ازً
کســانی کــه در جلســه هســتند یــا افــراد دیگــر مثــا بقیــه صحابه یــا مســیحیان حاضــر در مباهله)
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صــورت نگرفتــه اســت .تعابیــر مــورد اســتفاده نظیــر ابــا الحســن و امیرالمؤمنیــن نیــز احترامآمیــز
است.
 ســؤال کــردن از آیــات قــرآن و جایــگاه اهلبیــت  bدر حضــور امــام آزاد اســت و امــام ســخنطــرف مقابــل را اســتماع کــرده و بــه ســؤاالت پاســخ میدهنــد.
 بــا ایــن پاســخ امــام ،تــوان علمــی امــام و جایــگاه حضــرت روشــن میشــود کــه بــر اســاسعقیــده شــیعه ،امامــان در قلــه دانــش و حکمــت و معرفــت قــرار دارنــد و هیــچیــک از آحــاد امــت را
یــاراى درك مقــام برتــر علمــى آنــان نیســت(فخلعی)171–156 :1383 ،؛ لــذا پاسـخهای علمــی
امــام بــه ســؤاالت مناظــره ،قانعکننــده اســت و امــام در صــورت لــزوم ،خــود بــه ســؤاالتی پاســخ
میدهــد کــه اصحابــش تــوان پاســخ بــه آنهــا را ندارنــد.
 امــام در مناظــره فقــط بــه مــورد ســؤال پرداختــه و از توجــه دادن بــه مطالبــی کــه ب ـ ه طــورمســتقیم بــه موضــوع مناظــره ارتباطــی نــدارد خــودداری کردهانــد.
 امــام پــس از بیــان علمــی مطلــب ،نتیجهگیــری را بــه مخاطــب واگــذار کــرده اســت تــا بــا توجــهبــه دالیــل علمــی و شــواهد ذکــر شــده ،مطلــب را بپذیریــد یــا پاســخ دهد.
 امــام در بیــان مطلــب بــهطــور صریــح از حقیقــت دفــاع کــرده و چیــزی را در لفافــه یــا دوپهلــوذکــر نکــرده اســت ،بدیــن ترتیــب بــا برهــان موجــود در ســخن امــام ،نمیتــوان از آن برداشـتهای
متعــدد و دلخــواه کــرد.
 ســطح علمــی مخاطبــان در مناظــره رعایت شــده اســت؛ لذا در مقابل ســؤال علمای مســلمانعــراق و خراســان از آیــه مباهلــه ،بــه ادلــه درون دینــی نظیــر آیــات و روایــات اســتناد کــرده و در
مقابــل ســخنان ایجازگونــه مأمــون ،بــه ایجــاز و اختصار ســخن بلیــغ گفتــه و از اطناب ممــل پرهیز
کــرده اســت.
 از ایــن مناظــره و اســتناد امــام بــه آیــه مباهلــه و آیــات دیگــر در ضمــن مناظــره میتــوان بــهاتهــام برخــی از مســلمانان علیــه شــیعه پاســخ داد کــه شــیعیان را بــه تحریــف قــرآن و عــدم پذیرش
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ـرآن در دســترس مســلمانان متهــم کردند(انــواری)31- 26 :1390 ،؛ امــام رضــا  gبــه همــان
قـ ِ
آیاتــی اســتناد کردنــد کــه عمــوم مســلمانان قرائــت میکننــد و لــذا ســیره عملی امــام بیانگــر تأیید

ســامت قــرآن از تحریــف اســت(خویی ،بیتــا 213 :و 214؛ انــواری.)92 :1390 ،

 .7نتیجهگیری
امــام رضــا  gدر یکــی از مناظــرات خــود بــا مأمــون ،بزرگتریــن فضیلــت حضــرت علــی  gرا
آیــۀ مباهلــه و قــرار دادن نفــس آن حضــرت بــه منزلــه نفــس پیامبــر دانســته و بــه شــبهات مطــرح
شــده از ســوی مأمــون پاســخ داده اســت .مأمــون از ایــن مناظــره قانــع شــده و بــه صحــت ســخن
امــام اعتــراف کــرده اســت .مبنــای امــام در مناظــره ،آیــات قــرآن ،روایــات نبــوی و شــواهد تاریخــی
معتبــر اســت .ایــن مناظــره کــه بــا صراحــت امــام در دفــاع از حقیقــت و بــا رعایــت احتــرام متقابــل
طرفیــن و آزادی بیــان صــورت گرفتــه اســت ،بیــان میکنــد کــه تعبیــر «انفســنا و انفســکم» در آیــه
مباهلــه بیانگــر باالتریــن فضیلــت امــام علــی  gاســت کــه بــه منزلــه نفــس پیامبــر  nدانســته
شــده اســت و لفــظ «ابناءنــا» در آیــه بــا حضــور حســنین  cتناســب دارد و مــراد از «نســاءنا» نیــز
حضــرت صدیقــه کبــری  hاســت.
طبــق فرمایــش امــام رضــا  ،gکســی نمیتوانــد نفــس خــود را بــه مباهلــه بــا دیگــری دعــوت
کنــد؛ لــذا مــراد از «انفــس» شــخص دیگــری غیــر از پیامبــر اســت ،همچنیــن در آیــه مباهلــه،
«انفســنا» در مقابــل «نســاء نــا» قــرار گرفتــه اســت و ظرفیــت آن را دارد کــه شــامل همــۀ مــردان
باشــد؛ ولــی بــه دلیــل واژه «ابناءنــا» در ادامــه آیــه ،فقــط شــامل مــردان خاصــی اســت کــه مصداق
آن طبــق تاریــخ قطعــی و پذیرفتــه شــده در نــزد فریقیــن ،فقــط علــی  gاســت.
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ـ درخشه ،جالل و حسینی فائق ،محمدمهدی .)1391( .سیاست و حکومت در سیرۀ امام رضا .gتهران :بنیاد فرهنگی هنری امام
رضا .g
ـ دروزه ،محمد عزه1421( .ق) .التفسیر الحدیث :ترتیب السور حسب النزول .بیروت:دار الغرب اإلسالمی.
ـ دهخدا ،علیاکبر .)1377( .لغتنامه دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.
ـ رادبین ،علیرضا .)1385( .شیوۀ استناد حضرت امیرالمومنین  gبه آیات قرآن و مقایسه آن به استنادات سایر ائمه  .bتبریز:
دانشگاه آزاد اسالمی.
ـ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد .)1374( .مفردات الفاظ قرآن .تهران :مرتضوی.
ـ رجبى،محمود .)1383( .روش تفسیر قرآن .قم :پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
ـ رضا ،محمد رشید1414( .ق) .تفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار .بیروت :دارالمعرفة.
ـ رفاعى ،عبدالجبار .)1371( .معجم ما كتب عن الرسول و أهل بیته .تهران :وزارت ارشاد.
ـ زمخشرى ،محمود بن عمر1407( .ق) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وجوه التأویل .بیروت :دار الكتاب
العربی.
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ـ ساجدی ،حسین؛ سازمند ،محمدرضا« .)1393( .بررسی تطبیقی آیه مباهله با رویكرد تبیین فضائل اهلبیت  .»bمطالعات
تطبیقی قرآن و حدیث .شماره  .2صص.90 - 75 :
ـ سعیدى روشن ،محمدباقر.)1379( . علوم قرآن .قم :مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
ـ سلیمانی آشتیانی ،مهدی؛ درایتی ،محمدحسین .)1387( .مجموعه رسائل در شرح احادیثی از كافی .قم :دار الحدیث.
ـ سمرقندى ،نصر بن محمد1416( .ق) .تفسیر السمرقندى المسمى بحر العلوم .بیروت :دار الفكر.
ـ شریف رضی ،محمد بن حسین1406( .ق) .حقائق التاویل فی متشابه التنزیل .بیروت :دار األضواء.
ـ شریف قرشی ،باقر .)1380( .حیاه اإلمام الرضا  .gقم :سعید بن جبیر.
ـ صادقی تهرانی ،محمد1406( .ق) .الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه .قم :فرهنگ اسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــ( .بیتا) .التفسیر الموضوعی للقرآن الكریم .قم :دفتر مؤلف.
ّ ّ
محمد صلی الله علیهم. قم :مكتبة آیة الله المرعشی النجفی.
ـ صفار ،محمد بن حسن1404( .ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل
ـ طباطبایى ،محمدحسین1417( .ق) .المیزان فى تفسیر القرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ ــــــــــــــــــــــــ( .بیتا) .تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن .بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
ـ طبرسی ،فضل بن حسن .)1372( .مجمعالبیان فى تفسیر القرآن .تهران :انتشارات ناصرخسرو.
ـ طبرى ،محمد بن جریر 1412( .ق) .جامع البیان فى تفسیر القرآن .بیروت :دار المعرفه.
ـ طبری ،محمد بن علی 1420( .ق) .بشاره المصطفى  nلشیعة المرتضى  .gقم :مؤسسة النشر االسالمی.
ـ طریحی ،فخرالدین بن محمد .)1375( .مجمع البحرین .تهران :مرتضوی.
ـ طوسى ،محمد بن حسن( .بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ عاملی ،جعفر مرتضی .)1380( .زندگی سیاسی هشتمین امام حضرت علی بن موسیالرضا  .gترجمۀ خلیل خلیلیان .تهران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
ـ ـــــــــــــــــــــ .)1391( .سیرۀ صحیح پیامبر اعظم  .nترجمه محمد سپهری .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی.
ـ عجیبه ،احمد علی 2004( .م) .نصاری نجران بین المجادله و المباهله .قاهره :دار اآلفاق العربیة
ـ عسكری ،حسن بن عبدالله1428( .ق) .الوجوه و النظائر .قاهره :مکتبة الثقافة الدینیة.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ( .بیتا) .الفروق فی اللغة .بیروت :دار االفاق الجدیدة.
ـ علمالهدی ،علی بن الحسین 1431( .ق) .تفسیر الشریف المرتضی المسمی ب :نفائس التأویل .بیروت :مؤسسة األعلمی
للمطبوعات.
ـ علوى مهر ،حسین .)1381( .روشها و گرایشهاى تفسیرى .قم :اسوه.
ـ عیاشى ،محمد بن مسعود1380( .ق) .تفسیر ّ
العیاشی .تهران :المطبعة العلمیة.
ـ غالمی ،سید سجاد؛ روحی برندق ،كاوس« .)1397( .تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهلبیت  .»bپژوهشهای
تفسیر تطبیقی .شماره  .7صص.105 – 77 :
ـ فخلعى ،محمدتقی .)1383( .گفتمانهاى مذاهب اسالمى .تهران :نشر مشعر.
ـ فرامرزی ،جواد ؛ خلیلی ،میثم« .)1396( .روششناسی استداللهای امام رضا  gبه آیات والیت در مناظره با علمای مرو».
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فرهنگ رضوی .شماره  .20صص.188 – 169 :
ـ فراهیدی ،خلیل بن احمد( .بیتا) .كتاب العین .قم :نشر هجرت.
ـ فسوی ،یعقوب بن سفیان1401( .ق) .المعرفة و التاریخ .بیروت :مؤسسة الرسالة.
ـ قرطبى ،محمد بن احمد .)1364( .الجامع ألحكام القرآن. تهران :ناصرخسرو.
ـ قمى ،على بن ابراهیم1404( .ق) .تفسیر القمی. قم :دار الكتاب.
ـ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم1416( .ق) .ینابیع المودة لذوی القربى .بیجا :اسوه.
ـ كاتب واقدى ،ابن سعد1418( .ق) .الطبقات الكبرى. بیروت :دار الكتب العلمیه.
ـ كوفى ،فرات بن ابراهیم1410( .ق) .تفسیر فرات الكوفی .تهران :مؤسسة الطبع و النشر فی وزاره اإلرشاد اإلسالمی.
ـ مامقانی ،عبدالله1411( .ق) .مقباس الهدایة فی علم الدرایة .قم :موسسة آل البیت  bالحیاء التراث.
ـ ماوردى ،على بن محمد( .بیتا) .النكت و العیون تفسیر الماوردى. بیروت :دار الكتب العلمیه ،منشورات محمد علی بیضون.
ـ مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقى1403( .ق) .بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .bبیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ مجلسى ،محمدتقى بن مقصود علی1406( .ق) .روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه .قم :مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور.
ـ مجیدی ،حسن« .)1392( .تحلیل گفتمان مناظرههای امام رضا  .»gفرهنگ رضوی .شماره  .2صص.39 – 9 :
ـ مجیدی ،حسن؛ ناصریان خلیلآباد ،اعظم« .)1392( .استنادهای قرآنی امام رضا  gدر تبیین تمایز عترت از امت در مناظره با
مأمون» .پژوهشنامه معارف قرآنی .شماره  .15صص.44 – 27 :
ـ مدیر شانه چی ،کاظم( .بیتا) .علم الحدیث .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
ـ مركز فرهنگ و معارف قرآن .)1382( .دایره المعارف قرآن كری م .قم :بوستان كتاب.
ـ مسلم بن حجاج1412( .ق) .صحیح مسلم .قاهره :دار الحدیث.
ـ مصطفوى ،حسن .)1368( .التحقیق فى كلمات القرآن الكریم .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ معارف ،مجید« .)1385( .نقل به معنی در حدیث ،علل و پیامدهای آن» .پژوهشنامه قرآن و حدیث .شماره  .1صص.24 – 7 :
ـ معموری ،علی« .)1386( .بررسی تاریخی آیۀ مباهله و بازتابهای کالمی آن» .شیعهشناسی .شماره  .19صص.100 - 85 :
ـ معینی فر ،محمد؛ سادات داودی ،لیال« .)1397( .امامت در آیۀ مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره» .پژوهشنامه مذاهب اسالمی.
شماره  .10صص.157 - 141 :
ـ مفید ،محمد بن محمد .)1377( .الفصول المختاره دفاع از تشیع .ترجمه آقا جمال خوانساری .قم :مؤمنین.
ص .قم:الموتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید.
ـ ــــــــــــــــــــــــ 1413( .ق ،الف) .اإلختصا 
ـ ــــــــــــــــــــــــ 1413( .ق ،ب) .الفصول المختارة .قم :كنگره شیخ مفید  /دار المفید.
ـ مكارم شیرازی ،ناصر .)1386( .آیات والیت در قرآن .قم :انتشارات نسل جوان.
ـ مكارم شیرازی ،ناصر و همکاران .)1374( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیة.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ .)1386( .پیام قرآن .تهران :دار الكتب اإلسالمیة.
ـ مالموسی میبدی ،علی« .)1392( .نقد دیدگاه ابن تیمیه در شأن نزول آیه مباهله» .پژوهشنامه نقد وهابیت :سراج منیر .شماره .11
صص.142 - 121 :
ـ مؤدب ،رضا .)1388( .مبانی تفسیر قرآن .قم :دانشگاه قم.
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ـ میالنی ،سید علی؛ غالمی ،اصغر« .)1390( .داللت آیه مباهله بر خالفت بالفصل امیرالمؤمنین» .امامت پژوهی .شماره  .3صص:
.75 - 37
ـ نجارزادگان ،فتحالله .)1391( .بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت اهلبیت  bدر دیدگاه فریقین .قم /تهران :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه/سمت.
ـ نجفی ،محمدجواد؛ موسوی كراماتی ،سید محمدتقی« .)1394( .آراء تفسیری مفسران معاصر پیرامون آیه مباهله» .مطالعات
تفسیری .شماره  .21صص.160 - 143 :
ـ نسائی ،احمد بن علی 1411( .ق) .السنن الكبری .بیروت :دار الكتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون.
ـ واحدى نیشابورى ،على بن احمد 1411( .ق) .اسباب نزول القرآن .بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ یعقوبی ،أحمد بن أبی یعقوب( .بیتا) .تاریخ الیعقوبی .قم /بیروت :مؤسسه ونشر فرهنگ اهل بیت  /bدار صادر.
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Analysis of the Citation of the Verse of Mubāhilah
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Abstract
Debate with different scholars and scientists is one of the characteristics of
the era of Imam Riḍā (as) that he answered their questions in different ways
and citing sources accepted by both parties and proved the legitimacy of Islam
or Shiite beliefs. One of the debates of that Imam is related to explaining the
supreme virtue of Imam Ali (AS) in the verses of the Quran, in which the Imam,
based on the verse of Mubāhilah (Āl-ʿImrān, 61), answered Maʾmūn's questions
and forced him to submit to the correct argument. This study has analyzed it
with the help of library sources and after reviewing various texts quoted from the
debate between Maʾmūn and Imam Riḍā (as) about the verse of Mubahila, and
it wants to answer these questions: in what sources is this debate mentioned
and what is the most correct narration of it? What are the principles of the Imam
in the debate and what theoretical and practical points can be obtained from
the analysis of the text of the debate? The findings of the research show that
Imam Ali ibn Mūsá al-Riḍā (as) in this debate, considering the continuous verbal
evidence (words and words of the verse), continuous non-verbal evidence
(historical story of Mubahila) and the use of prophetic narrations on the subject,
expressed the greatest Qurʾanic virtue of Imam Ali (as) to be the soul of that
Imam as the soul of the Prophet (pbuh) in the verse of Mubahila, and then he
answered the doubts.

Keywords: Debate, Verse of Mubāhilah, Imam Ali (as), Imam Riḍā (as).
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Reflection of the Islamic Revolution in the Contemporary
Architecture of Iran in the Period 98-1979
(Case Study: Razavi Shrine)
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Abstract
One of the architectural masterpieces of religious buildings is related to the
Iranian-Islamic architecture of the Razavi shrine, which has been formed during
historical periods and according to socio-political conditions. This study, while
examining the physical and semantic architecture formed in this collection in
the two decades after the victory of the Islamic Revolution of Iran, discusses the
reflection of the Islamic Revolution of Iran in the mentioned architecture, for this
purpose, it is necessary to be aware of the historical and political conditions of
the Islamic Republic of Iran in this period. This article seeks to use a descriptiveanalytical method to study the significant architectural works created after the
Islamic Revolution of Iran in the Razavi shrine during the years 98-1978 from
the perspective of theorists of the Islamic Revolution of Iran in the category
of Islamic identity in Iran, and to explain the special issues affected by the
Islamic Revolution of Iran in the mentioned collection in the two decades after
the victory of the Islamic Revolution of Iran. The main question of the research
is what is the relationship between the revolution and the architecture of the
Razavi shrine complex in the next two decades? In response to this question,
the research hypothesis is that there is a special relationship between the
intellectual foundations of the Islamic Revolution and the architecture of the
Razavi shrine between 1979 and 1998.
Keywords: Islamic Revolution of Iran, Architecture, Identity, Razavi Shrine.
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Validation of Imam Riḍā (as) Narration
in the Interpretation of Verse 44 of Surah Aʿrāf
(A Critique of Ālūsi's Point of View)
Alireza Heydarinasab 1 Hossain Khakpour 2 Fariba Chamani3
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Abstract
Narrations are the second pillar of Islamic knowledge and are equal in validity
to the Qur'an. Nevertheless, some features, especially for interpretive narrations
such as the weakness of the narrators, have cast doubt on the authenticity of
some of them. One of these narrations is a narration from Imam Riḍā (as) that
the meaning of "muʾazzin" in verse 44 of Surah A'raf is Imam Ali (as). Ālūsi, who
has quoted a number of narrations from Imam Riḍā (as) in his commentary,
has considered this theological narration as unacceptable through the Sunnis
and consequently incorrect. Review and analysis of related reports shows,
despite the fact that there is reason to doubt the authenticity of some methods
of this hadith, the superior methods of quoting it in Shiite sources such as Qomi
and Kulayni methods have been described as correct, it can be evidence to
correct its citation in Sunni sources such as the methods of Hākim Ḥaskāni.
Therefore, the entry of this Razavi narration in different ways in the sources of
the two sects, along with its existence of various semantic evidences, such as
the exclusive role of man in the resurrection, the special position of Ahl al-Bayt
(as) in Sharia, especially the personality, history and behavior of Imam Ali (as)
Sufficient evidence to prove the authenticity and general accuracy of the hadith.
The findings also show that Alusi's denial is rooted in his religious prejudices
rather than as a result of the research.
Keywords: Interpretive narrations, Verse 44 of Aʿrāf, Narrations of Imam Riḍā (as),

Events of the Day of Judgment, Mahmoud Ālūsi.
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Ali ibn Jaʿfar's Report from Imam Riḍā (as)
about the Verdict of a Natural Apostate
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Abstract
Well-known Imami jurists do not consider the repentance of a natural apostate
permissible; at the same time, they give a fatwa not to accept his repentance.
In contrast, well-known Sunni jurists issue a fatwa stating the obligation of
the natural apostate to repent, which requires accepting his repentance. The
narrations of apostate repentance are of three types; Some are absolute
and silent about repentance. The second group speaks of the necessity of
repentance. The third part is the narrations that speak about the impermissibility
of the repentance of a natural apostate. This third part, the main documentary, is
the cause of restricting the absolute narrations and also carrying the narrations
of the obligation of repentance to non-natural apostates. The most important
narration in the third part, which is acceptable both in terms of document
and meaning, is the narration of Ali ibn Jaʿfar from Imam Riḍā (as). Therefore,
considering the importance of the issue of execution of natural apostate and its
controversial nature in criminal and criminal societies, its analysis and evaluation
seems necessary. According to the findings of this study, which is comparatively
descriptive-analytical, this narration cannot indicate the sanctity of repentance
by the ruler; Because it has been issued as an illusion of necessity. Hence the
need for caution in killing, and in accordance with the principle of innocence,
and the lack of text on not accepting the repentance of a natural apostate, the
famous view of Imami jurists in this regard, is worth considering.

Keywords: Repentance of a natural apostate, Seeking the repentance of a natural
apostate, Hadiths of Imam Riḍā (as), Contemporary jurisprudence.
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Abstract
Imamology is one of the most important issues of Shiites and one of the most
important issues of Shiite society. Shiite Imams have played a significant and
very important and irreplaceable role in the religious and political events and
issues of the Islamic society throughout the history of Islam. Recognition of the
position of Shiite Imams in Muslim societies in different eras and the personal,
social, political dimensions and personality of those Imams in different centuries
has led to various social and political discourses. Accordingly, recognizing and
explaining the sources that can pave the way for acquiring knowledge of the life
and manners and traditions of the Imams (as) is of great importance, and it can
be a shining light for the believers of the tradition of the pure Imams (as). This
approach first deals with the relationship between religion and politics, and in the
next step clarifies the type of government and its structure in Muslim societies,
especially Shiites. This study seeks to identify and explain the life sources of
Imam Riḍā (as) using the library method and descriptive-analytical method. The
result of this research indicates that the life of Imam Riḍā (as) has been reflected
in various sources including: general history books, books of hadith, Arabic
and Persian poems, prayer books, geographical books, travelogues and new
researches.

Keywords: Imam Riḍā (as), History, Sources, Imamate, Martyrdom.
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Abstract
Waqf has long been considered a good tradition in Iran. Using grounded
theory methodology, this study has presented a cirporate governance model for
Āstān Quds Razavi, the largest Iranian endowment organization and one of the
largest charities in the world. Data collection was done through semi-structured
interviews with senior managers of this institution with at least 10 years of
management experience, and the analysis of the obtained data was based on
the emergent Glaserian approach, using the 6C family model. The results of the
study indicate that most of the achieved principles are shared with the global
principles of corporate governance, including transparency and accountability,
although the concept of accountability in the model is different. The provided
model is not fully correlated with any of widely used international models, but
has lots of similarities with the Anglo-Saxon Model; while the applied theory is
similar to the agency theory of corporate governance. Social life, motivation,
and inner beliefs are identified as the causes of the main category, named
endowment governance, while sustainable development and human dignity are
listed as the consequences.

Keywords: EĀstān Quds Razavi, Organizational Governance, Endowments,
Transparency, Accountability, Beneficiaries.
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Abstract
The signs of the Imam are the basic criteria in the field of Imamology; as in the
light of the kind of attitude towards this category, various religions appeared. Of
course, the Infallible Imams (as) expressed the most important signs and criteria
in this field from the very beginning. However, according to narrations from the
Ahl al-Bayt (as), especially from Imam Riḍā (as), the weapon of the Messenger of
Allah (pbuh) has been mentioned as "a coffin among the children of Israel and a
sign of Imamate". Considering the fame of these narrations and ambiguities such
as similarity, the share of this analogy in protesting with the opponents, this article,
based on typology and analysis of the export space, seeks to investigate the deep
understanding of this group of narrations of Imam Riḍā (as). Studies show that the
narration of the Prophetic weapon is evident in the types of "among the signs of
the Imam", "likeness to the coffin of the children of Israel and connection with the
category of Imamate" and "exclusive heritage of the Ahl al-Bayt (as)"; and often
these narrations in the time of Imam Sajjād (as) to Imam Riḍā (as) in confrontation
with the false claimants of Imamate against the sects of Keysāniyeh, Zaydi, ʿAjliyah,
Faṭaḥiyeh, Ismāʾīli, Wāqifah, etc., especially Bani ʿAbbās, all of whom claimed the
inheritance and caliphate of the Prophet (pbuh), has been issued. By arguing for the
possession of the prophetic weapon, the Ahl al-Bayt (as) were introduced as the
special heirs of the prophetic weapon and knowledge who have been appointed as
Imamates by Allah Almighty; as mentioned in the Qur'an, being an heir alongside the
Imamate, and in the story of Ṭālūt, the arrival of a coffin containing the legacy of the
prophets, indicated the divine election and installation of Ṭālūt over the caliphate.
Keywords: Interpretive legacy of Imam Riḍā (as), Weapon of the Messenger of Allah
(pbuh), Coffin of the Children of Israel, Narrative interpretation, Imamate research.
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