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 راهنمای تنظیم مقاالت 

 عمومى شرایط( الف

 مستدل تند ومس و محتوایى، انسجام منطقى، ساختار تحلیلى، - تحقیقى صبغه از برخوردار باید ارسالى مقاالت (1

شود  تنظیم کلمه 1666 در حداکثر مقاالت ( حجم2باشند  یافته نگارش فارسى زبان به رسا و روان قلمى با بوده

 ترجمه مقاالت ارسال از (1خانوادگى و رشته تحصیلی  نام و نام: شامل نویسنده کامل مشخصات ( مشخصات6

 نمایید. خودارى شده

 مقاالت تنظیم نحوه( ب

ــاالت ــالى مقـ ــد ارسـ ــاختار از بایـ ــى سـ ــوردار علمـ ــند  برخـ ــى باشـ ــوان، داراى یعنـ ــات عنـ  مشخصـ

 .باشند منابع فهرست و نتیجه اصلى، بدنه ها، مقدمه،کلیدواژه چکیده، نویسنده،

ــده: چکیـــده. 1 ــه فارســـى چکیـ ــد مقالـ ــه 116 بایـ ــیم کلمـ ــردد تنظـ ــه و گـ ــار بـ ــامل اختصـ ــان: شـ  بیـ

ــئله، ــدف مسـ ــشوهش، روش هـ ــونگى و پـ ــشوهش چگـ ــالى و پـ ــهاز  اجمـ ــاى یافتـ ــم هـ ــشوهش مهـ  پـ

ــد ــده در.  باش ــر  از چکی ــت ط ــ  فهرس ــا مباح ــر  ی ــرور ب ــا، م ــر آنه ــه، ذک ــاع ادلّ ــه ارج ــ  ب  و مأخ

 .گردد خوددارى شعارى بیان

 نمایـــه نقـــش ایفاکننـــده کـــه محتـــوى بـــا مـــرتب  کلیـــدى واژه 2 حـــداکثر شـــامل: هـــا کلیـــدواژه. 2

 .باشد مقاله موضوعى

ــه. 6 ــه در: مقدمـ ــه، مقدمـ ــ  مقالـ ــئله، تعریـ ــرورت مسـ ــت و ضـ ــشوهش، اهمیـ ــه پـ ــوآورى جنبـ  نـ

 ســـتاالت اســـا  بـــر مقالـــه کلـــى ار ســـاخت اجمـــالى تصـــویر و فرعـــى، اصـــلى ســـتاالت بحـــ ،

 .گردد تعری  اساسى مقاله اصطالحات و مفاهیم و مطر  فرعى و اصلى

 زوایــاى  و ابعــاد  ماهیــت، الــ (  :اســت الزم مقالــه  اصــلى  بدنــه دهــى  ســامان در: اصــلى  بدنــه. 1

 مشـــخ  مقالــه  در نــوآورى  جنبـــه و تحقیــ   پیشــینه  شــود ب(  تحلیـــل و توصــی   خــوب  مســئله 

ــود  ( ــدگاه و آراء ش ــا، دی ــه ه ــراه ب ــه هم ــا ادلّ ــه آنه ــور ب ــتند ط ــان، مس ــه بی ــل و تجزی ــردد د( تحلی  گ

 و اختیــار یــا ابــداع مقبــول نظریــه شــود هـــ(  ارزیــابى و نقــد مســتدل طــور بــه رقیــب، نظریــات

ــه و تبیـــین ســـ س، ــه آن از کـــافى توجیـ  مشـــخ  پـــشوهش کاربردهـــاى و نتـــایج آیـــد و( عمـــل بـ

 .شود

ــه. 1 ــرى نتیج ــه: گی ــان نتیج ــر بی ــه گ ــاى یافت ــیلى ه ــ  تفص ــت تحقی ــر از. اس ــان ذک ــئله، بی ــع مس  جم

ــدى، ــ  بنـ ــدماتى، مباحـ ــاختار  مقـ ــان سـ ــ ، بیـ ــه، مباحـ ــتندات، ادلـ ــر مسـ ــال ذکـ ــا مثـ ــب یـ  مطالـ

 .شود خوددارى قسمت این در استطرادى



 
 د

ــت. 2 ــابع فهرسـ ــات: منـ ــاب اطالعـ ــناختى کتـ ــل شـ ــابع کامـ ــ  و منـ ــ  ماخـ ــم) تحقیـ ــى، از اعـ  فارسـ

 :شود مى آورده زیر شیوه اسا  حروف الفبایی و بر انتهاى مقاله در(  التین و عربى،

ــام - ــام و ن ــانوادگى ن ــنده خ ــال) نویس ــر س ــام ،(نش ــاب، ن ــرجم کت ــ ،/مت ــماره محق ــا ، ش ــل چ  مح

 .ناشر نشر،

ــام - ــانوادگى ن ــنده،  خ ــامنویس ــوان» ،ن ــه عن ــال  «مقال ــل و س ــر )فص ــام ،(نش ــریه، ن ــماره نش ــریه، ش  نش

 مقاله. انتهاى و ابتدا صفحات

 ج( شیوه ارجاع به منبع

ــر              ــا غی ــتقیم ی ــول مس ــل ق ــر نق ــان ه ــه، در پای ــان مقال ــا پای ــویس ی ــر ن ــابع در زی ــر من ــای ذک ــه ج ب

خــانوادگی مولــ ،  مســتقیم مراجــع مربــوط، بــه ایــن شــکل داخــل پرانتــز قــرار داده شــود: )نــام           

ــه            ــکل ارا  ــن ش ــه ای ــع ب ــود، منب ــر ش ــ  ذک ــر از مول ــف اک ــیش از ی ــه ب ــفحه(. چنان  ــر، ص ــال نش س

 گردد: )نام خانوادگی مول ، عنوان کتاب یا مقاله، سال نشر، صفحه(.

 د( نوع و اندازه قلم

  12اندازه:  B Lotusعنوان مقاله: قلم  -

 ۱4سیاه، اندازه:  B Lotus Boldتیترها: قلم  -

 11: اندازه نازک، B Lotus متن مقاله: قلم -

 12: قلم نازک، B Lotus متن منابع: قلم -

یید.فرما ارسال فوق آدرس ایمیل ورد به قالب در متذکر شرایط داشتن صورت در
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 دانستنمیکه به خواندن امر فرمود و با قلم آموخت و انسان را تعلیم داد آن ه را که  راخدای س ا  و حمد  

که  و خاندان پاک و مطهرشان  االنبیاخاتممنجی عالم بشریت حضرت  کا نات فخرو درود عالم نثار رو  پرفتو  

 سعادت بود و هست. سویبههدایت بشر  هاآن  جهد

 تهیئکه اعضای محترم  شودمیاندیشه پویا در حالی پخش  نامهفصل 83و چهارم/ بهار و تابستان  سومشماره 

ریه انتشار تحری هیئتاین شماره با ترکیب جدید  را فراهم ساختند و نامهفصلتحریریه قبلی امکان انتشار این 

 دانشمند این علمیهیئت و السالم()علیهمبیتهلا المللیبینو دانشگاه  ر یسان محترم مجمع جا دارد از . یابدمی

 کشورهایی دانشجویانی از ارا بر پشوهیدانشو کسب علم  رصتکه ف ماظهار قدردانی و س ا  نمایدانشگاه 

 .انددهکشیزحمت نامهفصلاز تمامی یاران و دوستانی که در ترتیب و پربار شدن این  و اندنمودهمختل  فراهم 

جویان د ارتباطات در بین دانشارتقای سطح مطالعات و ایجا منظوربهبیشتر  اشقبلیطب  روال  نامهفصلاین 

من که ض پ یردمیمقاالتی را و  نمایدمیتالش دانشکده علوم اسالمی  ویشهبه )ع(بیتاهل المللیبینشگاه دان

 د. نداشته باش خود دررا نیز  نوآوریز نکات علمی، کیفیت و برخورداری ا

و  دستانبهقلمرا به نشر برسانیم و فرصتی ایجاد کنیم، این است که  نامهفصلما را بر آن داشت تا این  آن ه

از این طری  با آگاهی از عزز نیز داشته باشند و اساتید م هایشاناندیشهمحلی برای بیان آراء و  ،دانشجویان

ور دانشجویان نیز بتوانند حض . در ضمنداشته باشند را هاآنبررسی و نقد بر نظریات فرصتی  هاآن هایاندیشه

ه ب نامهفصلمقاالت این امیدوارم  .احسا  نمایند توجهیقابل به گونهپشوهشی  علمی و هایعرصهخود را در 

 ارا ه نماید.پاسخی مناسب  آمده، وجود بهخواننده عزیز ذهان شما پرسشی که در مورد مطالب مندرجه در ا

ستان این شماره نیز به همت دو است. السالم()علیهمبیتاهل المللیبینمتعل  به دانشجویان دانشگاه  نامهفصلاین 

که  و رفع مشکالتی بهسازیخواهشمندم تا در  دستبهقلم رفقایاز تمامی عزیزان و  .به نشر رسید دستبهقلم

ی با بعد هایشمارهدر  نامهفصلما را یاری رسانند و برای رون  و پربار شدن بیشتر  شودمیدر این شماره دیده 

 ما را ممنون سازید. انتقاداتتانو  هاپیشنهاد ارا ه

 عبدالواحد پارسا

3168تابستان 

 سخن سردبیر



 

 
 

 

 

 *علی آقای شریفی

 چکیده

است. که در کدام زمان تشیع در غور  قرارداد یموردبررسدر  یشهوبهدر تحقی  حاضر ورود تشیع در افغانستان    

ل او سه دیدگاه وجود دارد: در غوردر مورد ورود تشیع گسترش و به چه دلیل مردم به آن گرایش پیدا کردند؟ 

ورود و  خانان مغول به دین اسالملبا ورود ای ، دوم)ع(قرن اول هجری همزمان با خالفت امام علی در غور ازتشیع 

دانند. نتیجه این تحقی  بر آن است که پیدایش تشیع در غور را  از قرن اول هجری در می هزمان صفوی تشیع در

داند. و علت گسترش و پیدایش تشیع را عدالت، مهاجرت، مظلومیت و ارادت می)ع( زمان خالفت حضرت علی

 داند.می )ص(پیامبر  یتباهلبه 

 ، محبت و مظلومیت.گسترش ،: ورود، تشیع، غورکلیدواژه

 مقدمه

رش کنند. با گستها را بنام شیعیان یاد می)ع(، و آنیتباهلتشیع یکی از م اهب اسالمی است که به پیروان    

فراتر از آن درباره اسالم آوردن مردم  در مورد ورود تشیع  واسالم، م هب تشیع و پیروان  آن بیشتر گردید. اما 

 هابرازشدبه سه دیدگاه  غور ، ورود تشیع درآیدیبرمتاریخی از منابع  آن همتفاوت وجود دارد  یدگاهیدغور، 

های است، برخی از گزارش آغازشده )ع(قرن اول هجری همزمان با خالفت امام علی غور از است: ورود تشیع در

 های نخست ورود اسالم به خراسان، م هب شیعه را اختیار کرد، سلطان غورکه در سالتاریخی، یکی از امیرانی 

هر که از آن  و خواست پرچم از وی عهد و و .علی ایمان آورد بر دست )ع(علی امامخالفت  در عهدآن بود که 

 و )ع(علی یمول زجملهاایشان  شد وشد آنگاه امیر میبدو داده می امام پرچمآن عهد و  امیری بنشیندخاندان به 

یع که این تش آیدیبرماز این گزارش تاریخی . در اعتقاد ایشان راسخ بود)ص( مصطفی  یتباهل و ا مهمحبت 

تواند تشیع عقیدتی باشد، بلکه تنها تشیع سیاسی به معنای محبت خاندان پیامبر است. گرچه از مدارک که نمی

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه بین المللی اهل بیت* 

 ورود تشیع در غور
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 ورود تشیع در غور

 
مام سب ا حکام اموی لعن و یوقت کهچنانحکایت از آن دارد که تشیع در خراسان قدری فراتر از این بوده است، 

را الزامی کرده بودند مردم غور از این دستور سرباز زده، آن حضرت را سب نکردند.  ورود تشیع را همزمان )ع(علی

مناط  زیادی از قلمرو جهان اسالم، ازجمله افغانستان بر  کهآن دادندخانان مغول به دین اسالم میلبا ورود ای

ها جان زمان آن ، تشیع دررویینازاد، سیاست نسبتاً مالیم در قبال م اهب داشت. دنکرامروزی حکومت می

قرار  یموردبررسدر جای خودش  هرکدام هایدگاهدزمان صفوی بوده است. این  ای گرفت. ورود تشیع درتازه

 .خواهد شد ارا هگیرد و دالیل آن می

 ورود تشیع در غور

 غور و افغانستانورود اسالم در 

د. ش. تحت فرمانروایان متعدد محلی اداره میشودیمپیش از ورود اسالم به سرزمینی که امروزه افغانستان نامیده   

ند به افغانستان و گاه تا چ ، که تا اوایل گسترش اسالمدهندیمبرخی مورخان از وجود چندین سلسله شاهی خبر 

یستان، س های چون: لویکان در غزنی، رتبیالن در زابلستان وبودند. سلسله درنبردبا س اهیان اسالم  ازآنپسها مدت

غرب و قندهار، شیران در بامیان و سوریان در غور از آن جمله بودند.  ،کابل شاهان در کابل، تگینان در هلمند

 متعددهای آیین هب وااز م و  آیین واحد نبودند  سیاسی و ازنظرها مردم این سرزمین (128 :1696، )حبیبی

ت ای نسبت به رعیهای حکومتی رفتار ظالمانهسلسله .، برهمنی و زردشتیانیبودا  ازجملهکردند پیروی می

، زیرا دین جدید .زمینه و شرای  برای گسترش و پ یرش دین جدیدی مانند اسالم فراهم بود روینازاداشتند، 

ار . نخستین بدانستیمبرادر  اجتماعی، همه مردم را برابر و سیاسی و ازنظرمنط  بسیار نیرومندی داشت و 

وارد  ش 66وارد مرزهای افغانستان کنونی شدند. و بار دیگر س اهان اسالم در سال ش22سال س اهان اسالم در

 لهازجمی اسالم آورد اما مناط  محدودی اسالم را ن  یرفت خراسان شدند در این دوره اکثریت افغانستان کنون

 .همزمان پ یرفتنداسالم و تشیع  )ع(بود که اسالم نیاورده بودند. ولی در زمان خالفت امام علی جاتهزارهمناط  

 شدهفرستادهامام به والیت خراسان طرف  از که یکسخالفت رسید نخستین به  )ع(امام علی هک زمان (162 )همان،

 حاکم از عنوانبهعبدالرحمن بن خزاعه بود. پس از او جعده بن هبیره مخروم به والیت خراسان فرستاد. جعده 

 و مردم یردستانزبا وی، با رفتار عادالنه و شایسته  .مقرر گردیده بود ماوراءالنهرسوی امام برای خراسان و 

در زمان جعده مناطقی که تا هنوز به آیین مقد   بود و دهشفتحشهرهای مختل  خراسان برخی این شهر قبالً 
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. برخی از هستجات کنونی غرجستان که هزاره : غور وبودند ازاسالم مشرف نشده بودند، این مناط  عبارت 

تان غرجس جات که در اوایل دوره اسالمی به نام غور وگویند: سرزمین هزارهندگان درباره غور و غرجستان میسنوی

جات کنونی است اطالق تر از هزارهجات که وسیعخود به سراسر هزاره ییتنهابهها یادشده است، گاهی این نام

 جات رانده شدند.) یزدانی، استقالل،مرکز هزاره یسوبهاین سرزمین محدودتر و ساکنین آن  یجتدربهشد، که می

  وجود دارد: سه دیدگاه در غور( درباره پ یرفتن تشیع 112 -216 :تابی

 )ع(ورود تشیع در زمان خالفت امام علی ال . 

در دوره خالفت آن حضرت بود که مردم  گرددیبرم)ع(در زمان حضرت علیو غور آغاز ورود تشیع در افغانستان 

و پرچمی برای حاکم غور فرستاد و او را به امارت که  عهدنامه)ع(اسالم را پ یرفت و حضرت علی غرجستان

 ارسال نمود. بدین ترتیب مهر و محبت دستور خواندن نماز را نیز برای اهالی غور نوشت و نمود و یدتا کوهستان 

 (128 :1622ر،در قلب مردم غور راسخ گردید.) غبا )ص(خاندان پیامبر 

خالفت  در دورهو نحوه پ یرش اسالم ظن غالب آن است که سلطان غور  جاتهزاره این سلسله درباره 

به  )ع(امام کارگزارانها توس  یکی از آن یمندعالقهتشیع را پ یرفتند.  همزمان اسالم و طوربه )ع(علی  حضرت

مرو به آیین اسالم تمایل  نام جعده که فرماندار خراسان و ماورالنهر از سوی امام مقرر گردیده بود، امرای غور و

ا پ یرفتن اسالم و اظهار پیروی از آن حضرت رسیدند و ب )ع(پیدا کردند، حاکمان غور و مرو، خدمت امام علی

گشتند. فرمان که ربه سرزمین خویش ب لوای امارت را از دست مبارک آن حضرت اخ  نمودند و ودند، عهد ومن

دند. شها در نزد آن سلسله محفوظ ماند و مایه افتخار آنان محسوب میبود، قرن صادرشده )ع(علی حضرت با خ  

رفت از این لحاظ میکبات  ،آرامش یسوبه کمکمخراسان  شدهفتحشهرهای  )ع( علیحضرت در دوره خالفت 

این گسترش رفتاری عادالنه و کارگزاران امام در  وجا گرفت، های محرومین اعماق دل درو تشیع آیین اسالم 

 (121، 1  :1626 بود.)جوزجانی، غورمناط  محروم  در یشهوبهافغانستان 

 )ع(علی ضرتح: شیعیان غور افغانستان درست پنج سال بعد از شهادت نویسدیمقدمت تشیع غور ه دربار یعتش

زده بودند، به اتهام ارتداد درهم کوبیده شدند. زیرا  سربازاز دستور معاویه  کهآن به خاطر ش11سال  یعنی در

را ناسزا بگویند. )ع(علی  ضرتحنماز جمعه  های اسالمی خطبا درسراسر سرزمین معاویه دستور داده بود که در

دستور معاویه سرپی ی نمود مردم  بن عبدالعزیز ادامه داشت، تنها ملتی که از این رسم ناروا تا زمان خالفت عمر

 ،یلاسماعهدیه  ،یعتشاوالد طاهرینش را ناسزا بگویند.)  و )ع(غور بودند که هرگز حاضر نشدند حضرت علی
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خرا   برابر با  و ها درنیز مقاومت آن ت والغوریان به خاندان رساخالص  محبت و (111-168ص ، 1661

 اچارنبه این مردم سخت بگیرند. مردم غور  امیهیبناز این مردم داشتند، سبب شد که حکام  امیهیبنخواهی که 

ه ب تجهینبد. اندبرگشتهینازدقیام کردند، اما حکومت اموی شایع ساخت که این مردم ش 11 در سالگردیدند 

تم س نیز ظلم و اش جعده ونماینده و)ع(ضرت علیحنمود. رفتار عادالن  عامقتلغوریان را  بسیاری از ارتداداتهام 

  (.1691:688،امیه سبب شد، تا مردم سرزمین غور بیشتر به تشیع متمایل شوند.) دینوریبنی

علویان شده بود، بطورنمونه، حضرت یحیی بن زید  دیگر پناهگاه هاشمیان و یهرجا خراسان کهن بیش از 

 بسیار یافت و به هواخواهان طالقان به سر برد و جوزجان و، مدتی در بلخ مد.به این سرزمین آ )ع( امام سجادبن 

اه یحیی آگاه از مخفیگ امیهیبنبن سیار والی  تهیۀ تجهیزات قیام افتاد، هنوز آمادگی کامل پیدا نکرده بود که نصر

همراهان در قریۀ ارغوی جوزجان در سال  تن از صدهفتوی یورش برد، یحیی با  بر سر یطور ناگهانبه شد و

شهادتش هر نوزاد  بود که در  قرارگرفتهمان زمردم آن  بر قلب. محبت وی چنان رسانیدندبه شهادت  ش121

 (113 :1691، اصفهانی گ اشتند.)می "یحیی"، اسمش را شدیمولد تپسر م

را به خراسان دعوت نمودند، تا )ع( سجادامام  نوادگانمردم خراسان محمد بن قاسم، یکی از  ش218سال  در

 در طالقان و جوزجان ارادتمندان قیام کنند. او دعوت را پ یرفت و عبا یبنعلیه دستگاه  ،او جمع شده پرچمزیر 

کردند. همراهی میراه در این را کرد، مردمی زیادی او دعوت می")ص(محمدآل "بسیار یافت و مردم را پنهانی به 

ی در دفاع ازنظرعبا  حاکم خراسان بود، با محمد بن قاسم جنگید شیعیان چون عبداهلل بن طاهر از طرف بنی

و افراد از  .شیعه وجود داشت یتوجهقابل، عده مناط  مختل (در 116مضیقه بودند، شکست خوردند. )همان، 

  (1 ، 1692:112 ،نشان از حضور تشیع دارد.) جباری ها برای برخی از اصحاب ا مهذکر لقب کابلی

افغانستان دارای اهمیت است، سرزمین غور که  ههایی که در تاریخ ورود تشیع بذکر شد یکی از سرزمین آن ه

تشیع در غور قبل از تشیع قم بوده . است یادشدهاولین مرکز تشیع  عنوانبهشود و جات یاد میامروزه به هزاره

پیدایش تشیع در  درباره (1  138: 1696 جعفریان،. )گرددیبرم اول هجریاست و تشیع قم به ربع آخر قرن 

 هشدگزارشتوس  حاکم غور در منابع متعدد تاریخی  )ع(دوره حاکم غور و اخ  منشور حکومتی از نزد امام علی 

  (1،  162 :1668،خواند یرم است.)

شناسایی شیعه  یهانشانهارادت و مودت داشتند، یکی از  )ص(مردمان غور به خاندان پیامبر کهینادر قسمت 

ه تمایز وج امیهیبن، تنفر از هاشمیبنو فرزندان او و تمایل به خاندان  )ع(از غیر شیعه بود، ارادت و مودت به علی
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یکی از مبنای شیعه  (91 :1696 مفتخری، .)شودیمهای اولیه تاریخ شیعه محسوب شیعه از غیر شیعه در دوره

در این مناط  آمد و  هجری شیعه در قرن اول درواقعاستوار است،  )ص(روی محبت و دوستی بر خاندان پیامبر

ای هایلخانان و در دوره صفویه، آزادی بیشتر از قبل یافتند و اجرای مراسم یهادورهگسترش آن بعدها در  توسعه و

 یهانشانهو خودشان را توانست معرفی کنند. دالیل و  تمام اجرا نمودند جر تم هبی خویش را آزادانه و یا 

 : اندعبارت رساندیمرا به اکبات  )ع(وجود دارد که تشیع مردم غور در دوره خالفت امام علی

. دینگودشناملعن و را  )ع(معاویه به امری غور دستور داد که امام  کهیهنگام)ع( سب امام ل . امتناع مردم غور ازا

اکمان هرگز مردم ح مردم این سرزمین در مقابل این دستور ایستادند، یعنی از فرمان معاویه علناً سرپی ی کردند و

ام و دشن بر لعنامیه، مبنی مردم و امرای غور از دستور بنیباع  شد که این . اندنشدهغور حاضر به این ذلت 

مقابل این فرمان ر ( د طالبیابرسمی جزء عبادت شده بود که )الصالة اال ابن  طوربهدر منابر و مساجد  )ع(امام

شر   الحدید، ابی ابنحاضر نشدند به امام خودشان و فرزندانشان ناسزا بگویند. ) هرگز مقاومت کردند و

 ،، پشوهش)یزدانیهرگز حاضر نشدند به علی و اوالد طاهرینش ناسزا بگویند. و  (2   262 :1691 ،البالغهنهج

ان، رفتارهای ای امویان علیه آنو مبارزه سرسختانه)ص(بیت پیامبرلامویان نسبت به اه پایانیبکینه و دشمنی  (23ص

منی هر وسیله ممکن جهت دش ، امویان باحقوقشانها را از آنامیه نسبت به محروم کردن و ظالمانه بنی آمیزیضتبع

مردم غور و امرای آن از سب و لعن و فرزندان  (91 :1692، فیاضی نمودند.)ها اعمال میبه پیروی آن )ع(با ا مه

 .هستنشانگر حضور تشیع این مردم غور و امرای آن  مسئلهو این  ابا ورزیدند )ع(امام علی

ت و نسب ی معاویه ندادندناشایسته فرمانبهگوشمردم غور و حاکمان  کهیهنگامب. اتهام ارتداد به مردم غور: 

 دیگر جهت نیل به سرکوبی یاز جنگروا نداشتند، معاویه و همدستان وی  ی راادببی ینترکوچف)ع(به امام علی

 ها جنگید. با آن ها مرتد شده است و بایدها استفاده کرد، حکم داد که آنآن

جنگ و  )ع()دوست داران امام علیمرتدانحکم بن عمرو به کوهستان غور رفت و در آنجا با  ش13در سال 

آورد، چون از آن جنگ  به دستو اسرای بسیاری  غنا مشمشیر مغلوب و مطیع نمود، در فتح غور  ها را باآن

دهد که غوریان هرگز از اسالم برنگشته نشان میقراین  (1682:662،اکیر بنشهر مرو درگ شت. ) برگشت در

ست های استبدادی ارژیم یدا مبودند، بلکه به جرم سرپی ی از دستور معاویه متهم به ارتداد شدند و این روش 

 )ع(یتباهلاین اولین باری بود که غوریان به جرم محبت  های ناح  درهم بکوبند ورا به اتهام که مردم آزاده
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های مردم غور مخالفت با سرکوبی همهینا(علت واقعی  31 ص ،1   پشوهش، یزدانی، سرکوب شدند.) ناح به

 امویان بود که نشان از تشیع بودن این مردم است.

 بخشییرهاقیام  ش128های ضد اموی: زمانی که ابومسلم خراسانی در سال مشارکت مردم در نهضت  .

 جامگانیاهسخویش را علیه حکومت ظالمانه امویان به راه انداخت، ابومسلم با لقب )امین آل محمد( در رأ  

 مردم خشمگین از سراسر خراسان گسترش یافت و سرعتبهقرار گرفت و قیام را از شمال افغانستان آغاز کرد و 

، بادغیس، هرات، غور، سیستان، طو ، نیشابور دور او جمع شدند. از مرو، بخارا، سمرقند، بلخ، طالقان مرو رود

به او پیوستند که تعداد س اه وی از صد هزار نفر تجاوز کرد. امیر فوالدی غوری از کوهستان با پنج هزار مرد  و...

 ،1  جوزجانی،امیه تالش نمودند.)برای سرنگونی بنی و شتافتندمسلح غوری و به کمف و یاری ابومسلم 

ابومسلم باع  انتقال قدرت از امویان به عباسیان شد، ولی  بخشیآزاد( شرکت مردم خراسان در نهضت 621ص

 بود نه دیگران! )ص(شرکت این مردم به امید انتقال قدرت به یکی از خاندان پیامبر

ه یاری ب هنگام که قدرت از امویان به عباسیان انتقال یافت، بسیاری از کسانی که با اخالص و اعتقاد راسخ

تند که شمار هوادار علویان بودند، دریاف با به قدرت رسیدن عباسیان کسانی که از پیش در ابومسلم شتافته بودند.

د فکر مخالفت با حکومت عباسیان افتادن ه، ل ا باندشدهبا حمایت از حرکت جدید، چه اشتباه بزرگی را مرتکب 

ابومسلم خالفت و حکومت را به تشنگان قدرت س رد، فکر این  (131ص ،1  جعفریان، هایی برپا کردند.)و قیام

امیه دیده بود، بازی سرنوشت باز به بنی ازاز عباسیان همان اعمال و رفتاری خواهد دید که  یزودبهرا نکرد که 

عد از ب عباسیان شد، عباسیان یسراغ مردم انقالبی آمد، مردمی که این انقالب به آخرین نقطه فتح آن بودند، از آن

 (128 ص ،رغبا.. )سر زدندتغییر روش دادن و انواع کارهای خالف و ناشایسته از آنان  های حکومتتثبیت پایه

 پیدایش تشیع در دوره حکومت ایلخانانب. 

و هفتمین  هوالکو خانفرزند ارشد  و غازان خانمبنا استوار است که ایلخانان مغول چون  ینبر ااین دیدگاه 

 هزار سربازبه آیین اسالم از نوعی شیعی گرایش یافت و  ش331 -291یهاسال فرمانروایی ایلخانی ایران که در

مرگ وی ابوسعید سنت وی را ادامه داد. بدین ترتیب، م هب شیعه توس   کردند و پس ازمغول از او پیروی می

 یبرغتراتوری ایلخانی بود، ترویج  موقع از ام درانان که عید در افغانستسو فرزندش ابو یتوالجاغازان و برادرش 

 (891 ص ،1622، یخجامع التوار ،گردید. )همدانیمی
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طر  دانشگاه شهر دوشنبه( م یشناسشرقخانوف) استاد، محق  علوم  یمورتاین نظریه برای اولین بار توس  

نمود. و پسرش غالباً به م هب شیعه اظهار عالقه می غازان خان: گویدیمگردید، در این مورد تیمور خانوف 

ها به م هب کرد. بنابراین عقیده ما آن است که در این دوران اسالف هزارهابوسعید از سیاست وی پیروی می

 ( 19 ص ،1632تاریخ ملی هزاره،  خانوف، شیعه معتقد گردیدند.)

 ین نظر دارد:چن غازان خاناقدامات  بارهیندرا، اهللفضلرشیدالدین 

 .گرویدند یعتشکردند، همگی به م هب . ده هزار سربازی که از وی متابعت می1

 .. برای سادات معاش تعیین نموده بودند2

 .. ایجاد ابنیه م هبی چون مساجد نمودند6

 .مقبره آنان طورینهمبه راه انداخت و  )ع(. سفرهای زیارتی به مراقد منوره ا مه1

 همدانی، د.)کرها، بعد از وی پسرش ابوسعید از سنت پدر پیروی میها و آتشکدهتمام بتکده. دستور تخریب 1

 (891- 891 ص

 ها سازگار است، ولیشواهد تاریخی با تاریخ ایلخانان و تشیع آن گرچه نظریه تیمور خانوف طب  مدارک و

نان امر این است که تسامح و عدم تعصب آ، نهایت گرددیبازمپیشینه تشیع در افغانستان به نیمه قرن اول هجری 

شدند،  مندعالقهآنان به م هب شیعه  کهیوقتی در ترویج و توسعه تشیع داشت. نسبت به م هب نقش سازنده

دادند، از ... را جامعه اهل سنت تشکیل میو سبزوار آن روز که اکثریت جامعه ایران یعنی شهرهای قم، کاشان و

 ند.کیابد و پیروانی برای خویش ج ب مییعه در تمام نقاط ایران آن روز گسترش میاین زمان است که م هب ش

 به بس  و در آنجا جات تحت قلمرو حاکمیت ایلخانی قرار گرفت ومنطقه هزاره خصوصبهدر افغانستان و 

(، دهخدابنگسترش پرداختند. دوران سلطنت دو تن از ایلخانان )سلطان محمود غازان خان و سلطان محمد 

ترویج  . تشیع خدابنده درهستتشیع در افغانستان و ایران  در گسترشمخصوصاً زمان محمد خدابنده نقطه عطفی 

 .(32-33ص ،1  پشوهش، یزدانی، )جات تأکیر فراوان داشته استارهاستقرار این م هب در میان هز و گسترش و

 هانآ.گرویدن اندنشدهمعین همگی به م هب شیعه متمایل  زمانیفهای افغانستان در درباره شیعه شدن هزاره

مکانیکی از هر پدیده  هایوتحلیلیهتجزچنین  درواقع .است یفتادهنبه م هب شیعه در دوره مشخ  اتفاق 

جامعه انسانی در طول یف دوره زمانی به چندان کوتاه،  تاریخی و اجتماعی کاری نادر است، هر تغییری که در

 (112ص  ،1638ها، تاریخ هزاره موسوی،پیماید. )پیوندد که طی آن فرایند توسعه خود را میبه وقوع می
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جات به نیمه قرن اول هجری این است که آغاز و پیدایش م هب تشیع در میان هزاره توان گفتمی آن ه

زیرا که افغانستان نیز جات در دوره ایلخانان هم بجا خواهد بود، هزاره ،هایولی شیعه شدن هزاره. گرددیبازم

مر ااز نوعی شیعه پ یرفتند و سربازان تحت  همآندین اسالم را  منا کهیوقتشد بخشی از قلمرو آنان تلقی می

 نا لها به اسالم و یا به م هب تشیع کردند و با رفتار و کردار خویش آن عده از هزارهها پیروی میآنان از آن

 هب شیعه درآمدند.نشده بودند، در این دوره به م 

  در دوره صفویه یعتشپیدایش  . 

ست، صفوی صورت گرفته ا عبا شاهتوس   افغانستانبر این باورند، که ورود م هب تشیع در  انبرخی از مورخ

 عبا شاه یلهوسبهها به م هب تشیع مطلب گردیده است، گرویدن هزاره ینبر ابرخی منابع تاریخی اشاره  در

های اعتقادند که هزاره ینبر اتاریخ نویسان  (611ص،1631سیاحت،  وامیری، صفوی صورت گرفته است.)

ادشاهی پ در عصر یشهوبهیه ودهند، در زمان صفان م هب تشیع را تشکیل میوافغانستان بخش بزرگی از پیر

 دهشارا هبه م هب شیعه گرویدن و این نظریه نخستین بار توس  وامیری  ش1161-996هایبین سال عبا شاه

محق  آمریکایی به نام شیرین قرار گرفت: م هب شیعه تنها  یدتا مدت بعد این دیدگاه مورد  (611،  همان است.)

هستند. بدین  اکناعشرها شیعه فارسی مانند هاهزارهشده باشد،  جاتهزارهاز طری  غرب ایران وارد   توانیم

 بعدازآنیا هجری 11گیری کرد که م هب شیعه چندی بعد از ظهور صفویه، یعنی حوالی قرن توان نتیجهترتیب می

 (116ص خانوف، است.) یافتهراهها به میان هزاره

های افغانستان شیعه بودن ایرانیان پ یرش م هب شیعه هزاره دربارهتنها دلیل که شیرمن ارا ه نموده است 

های افغانستان یان هزاره ها هم این م هب را از آنان پ یرفتند این دیدگاه که آغاز تشیع درمانسته است و هزارهد

، زیرا که یستن قبولقابل، با توجه به مستندات تاریخی کندیمدر دوره سلسله صفویه بازگشت  جاتهزارهدر 

ها بسیار قبل از دروه سلسله صفوی م هب شیعه را منابع و مستندات تاریخی گواه بر این مطلب است که هزاره

 :کندیم ددل پ یرفته بودند، بر اسا  دالیل بسیار این نظریه را ر و باجان

یرد، این قرار گ یموردبررسال . پناه گزینی سادات در افغانستان: اگر مهاجرت سادات سبزوار را به افغانستان 

شود، راه اران زمانی که زندگی بر سادات سخت و دشوار می، که بعد از سقوط سربدآیدیم به دستنتیجه 

 نشینعهیشکنند، با توجه به وضعیت آن زمان یقیناً سادات سبزوار به مناط  مهاجرت به مناط  دیگر را آغاز می

 مردم هزاره افغانستان به گرمی استقبال شدند. یاندر ماز آنان  یعده روینازاشوند پناه گزین می
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به  یشرعوجوه  دو تن از شیعیان افغانستان همراه هدایا و ش1692ها: در سال هت مبلغ از صفویب. درخواس

و د و آنآموزش تشیع، اما مبلغ الی  پیدا نشد  در امرمبلغ کردند، جهت تعلیم  درخواستمشهد آمده بودند و 

ه بتواند کردند ولی شخصیت کمبلغ می درخواستبدون مبلغ به وطن خویش بازگشتند. شیعیان گاهی از صفویه 

 (92 ،1   :1691، یزدانی شد.)از عهده تبلیغ برآید پیدا نمی

صفوی، اسکندر بوده وی هرگز خبر شیعه شدن  عبا شاهصر ادر مقابل صفویه: مورخ مع هاهزاره . مقاومت  

بل ها قگوید: هزارهامرای صفوی چنین می خکند، بلکه در تاریگزارش نمی عبا شاه یلهوسبهجات را مردم هزاره

بف در مقابل لشکر زا محمدخانسرباز هزاره تحت فرمان، دین  هزارشیعه بودند، دو یا سه  عبا شاهاز زمان 

 (116 ،1616امرای عباسی،  اسکندر، جنگیدند.) عبا شاه

که مورخ معاصر  چطور شدهمردم توس  شاهان صفوی به م هب شیعه گرویدند این اتفاق به این مهمی که 

نیاورده است، فق  گزارش جنگ میان هزاره و صفویان آورده است، دلیل این مطلب این است که مردم  هاآن

داشتند، هزارها می یاندر مهزاره پیش از صفویه به م هب شیعه درآمدند و چنان ه صفوی نقش در ورود م هب 

 .اندشدهینمکردند، باهم وارد جنگ نمی ییآراص صفوی  عبا شاهمقابل  ها دریقیناً هزاره

حضور شیعه را قبل از دوره صفویه در افغانستان  اند. حضور تشیع افغانستان قبل از صفویه: برخی از مورخ

رن اول ی ق، که حضور شیعیان به این سرزمین به نیمهیددارندتأکبر این مطلب  و دانندیمجات به هزاره یشهوبه

یه ساکنین افغانستان پیش از دوره صفو یاندر مصورت پیدایش م هب تشیع  یندر اکنند که یهجری بازگشت م

و  داندیمآغاز و پیدایش شیعه را پیش از دوره صفویه  .کنندیمشیعه تأیید  اندانست  که همین مطلب را مورخ

 .و.. هرات، کابل، قندهار، غور: بلخ، یشهرهاچون  و افغانستاندر بسیاری از شهرهای خراسان کهن و ماوراءالنهر 

فویه در : تشیع قبل از صگویدیممورد حضور تشیع پیش از صفویه چنین  داند. یزدانی درقبل از دوره صفویه می

 (91 ،1   :1691، یزدانی کردند.)شیعیان بسیاری زندگی می جاتهزارهدر  ازجملهافغانستان 

پیشرفت گسترش و توسعه  کم جلوه دادن نقش صفویه دریا  های تاریخی انکار وهدف از نقل این گزارش

از  جات کنونیمورخان تشیع در افغانستان و مناط  چون غور یا هزاره یهاگزارشتشیع در ایران نیست، اما طب  

ی از شیعیان در غور و نواحی اطراف آن ی بیشتری از دوره صفویه برخوردار است، در عصر صفویه عدهسابقه

 .پرداختندیمدر مقابل عمل کرد ناشایست امویان و عباسیان به مقاومت و ایستادگی  که زیستندیم
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نگرفته  قرار یرشموردپ آن تشیع  ترویج شد و پیش از غورصفوی در میان مردم  عبا شاهآغاز تشیع در زمان 

ار قبل از آنان تشیع بسی، زیرا که باشندینمباید گفت صفویه عامل آغازین تشیع در افغانستان  بارهیندرابودند، 

عامل بس  و گسترش تشیع  در توانیمرا  بودند، گرچه صفویه شدهواقعمردم هزاره افغانستان  یرشموردپ 

 دانست.

 غورو  در افغانستان  یعتشعوامل گسترش 

 سیاست و رفتار عادالنه جعده حاکم خراسانالف. 

ها در نواحی چون غور، بلخ، کابل و.. به م هب شیعه درآمدند و مردم و حاکمان آن)ع( در دوره خالفت امام علی 

افتخار به این م هب گرویدند و سرزمین به نام غور هنگام از دست مبارک حضرت پرچم و لوایی حکومتی  باکمال

ای هفراهم و زمینه العبورصعبهای تشیع در این سرزمین کوهستان و زمان بود که جرقه یندر ادریافت نمود، 

آمدند، در این امر مهم نباید نقش  به وجودناسب برای رشد و گسترش تشیع در نواحی اطراف این سرزمین م

سیاستمدار و پارسا بود که با رفتارهای  ییندهنماجعده را در خراسان نادیده گرفت که این  )ع(فرستاده امام علی

ی تهدیگر آن عملکرد شایس کوهستانان  و گسترش تشیع فراهم ساخت. مردم عادالنه بستری الزم برای توسعه و

های ظالم را درک نمودند و به حکومت های اساسی میان حکومت و خالفت علوی ورا دریافتند و تفاوت جعده

 یفزون زهررو )ص(بیت پیامبرو دوستداران اهل بر ارادتمندان دادند وسمت تشیع بیشتر از قبل تمایل نشان می

 (621،ص1 جوزجانی ،  .)یافتندیم

  ()صپیامبر  یتباهلمحبوبیت ب. 

عامل سازنده و مهم در گسترش تشیع و توسعه آن در میان مردم افغانستان  عنوانبه توانیمکه  از عواملدیگر 

 یتباهلمردم به  یمندعالقهاست عامل محبت است، میزان  طر قابلدر تمام کره خاکی  طورینهمبررسی کرد و 

عش   )ص(پیامبر یتباهلنشان دادند که چگونه به  مرزوبومهای مختل  شیعیان این دوره در و باشندیم)ص( پیامبر

ابتدا که مسلمان شدند عش  و عالقه وافر به خاندان نبوت پیدا  از هماناین حقیقت که مردم غور  ورزیدندیم

 یهادر افسانهتاریخی آمده است  از کتب یاکثراند، در ناسزا نگفته سبب و )ع(کردند و هرگز به حضرت علی

یز به خاطر ن یمابودهشمار بی مصا بما همیشه گرفتار  کهیناعلت  شود وافتخار گفته می عنوانبه جات نیزهزاره

 یدر تمامسنگ بنای تشیع است که خود  یتباهلدوستی  (31، ص1   یزدانی ، محبت به خاندان نبوت است.)
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 یتبهلاتا حد والیت و اطاعت از  کردیماست، اگر این دوستی در مسیر منطقی خود سیر  حضورداشتهتشیع  انواع

یع عامل در گسترش تش ترینیاساسیکی از  )ص(پیامبر  یتباهل( محبت به  92 ،ص1   جعفریان، .)رفتیمبیش 

 پایه و اسا  برای پ یرش م هب تشیع است. درواقع و هست

  )ص(پیامبر  یتباهلو مظلومیت  خلفاظلم ج. 

د. شها و نفرت از تسنن زورمدار حاکم میها باع  گرایش عده زیادی به مکتب آنمظلومیت علویان و شیعیان آن

دیدند  های اسالم و قرآن میو امیران سنی م هب را دقیقاً مخال  با آموزه خلفاهای مردم ظلم و ستم توده چراکه

رآن با ق )ع( یتباهلو همتایی  )ص(م موضوع رعایت حقوق خاندان پیامبردر قرآن و احادی  متعدد از پیامبر اسال

نسبت به خاندان پیامبر اسالم روا داشتند و همین عامل  عبا یبنو  امیهیبنزیادی  یهاستم بود. شدهیحتصر

این  انددهش افغانستان در  ازجملهکشورهای اسالمی  باع  نفوذ و گسترش تشیع در )ص(مظلومیت خاندان پیامبر 

 تشیع در میان مردم این دیار گردید. و رشدمظلومیت به گونه موجب توسعه 

 )ص(خاندان پیامبر یپرورعدالتو  یزیستظلمد. 

 دیگر نگرش ضد ستم،  سبب یاز سواز بیدادگری و سفاکی امویان و عباسیان متنفر بودند،  سویفمردم  از 

علویان را مورد برقراری عدالت اجتماعی،  یهاآموزه کهیهنگامها آنشد در حقیقت تمایل به تشیع و علویان می

دالتی، عشدند، و زمانی که استبداد و بیکشیده می وسوسمتنمودند با این مشاهده می زمامدارمبارزه با ستمگران 

در نهضت سهم  نمودند، چنان هدوری می هاآن ازکردند عباسیان را مشاهده می تبعیض دستگاه خالفت امویان و

اشاره شد، قیام و نهضت یحیی بن زید نسبت به دیگر قیام نزدیف بود چون اخبار و حوادث  کهیطوربهگرفتند، 

مشاهده کرده چون قیام یحیی بر ضد ظلم و بیداد حاکمان زمانه بود، که تمامی  یفنزدشنیده و از  زودترآن را 

  (6،  116 :ق1122 مسعودی، بود) فراگرفتهرا  آن روزجامعه 

 پناه یا هجرت علویانه. 

ر و د راندندیممهاجرت سادات به این سرزمین پس از سقوط دستگاه سربداران در سبزوار و اطراف آن حکومت 

 هازارههدر میان  ترویج شیعه نقش مهم داشت، سادات بعد از سقوط جنبش سربداران به سرزمین افغانستان  و

 یارشاناختهای زراعی در زمینها آن هرکدامبرای  سادات به گرمی استقبال کردند وآنان از  پناه گزین شدند و

، مناط  کنونی اندییدهگراهای حاکم در ایران به تشیع موقعی که مغول (33 /1   ،، پشوهشیزدانی .)قراردادند
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فرستاده  مناط  بهآنان  طرفاز توابع ایران و تحت قلمرو و خانان مغول بود، ل ا سادات علوی از  جاتهزاره

قریه  شهر واز  ییهرجادر  (1696:232 ،ینمحمدحس سیدتا م هب شیعه را ترویج و توسعه بخشند. ) بودند

در آن ساکن نباشد اهالی افغانستان هر قوم  ...حسینی و، افغانستان نیست که یف یا چند خانه از سید حسنی

 (162-161ص ،1632نشاد نامه،  کاتب، قوم هزاره به سادات احترام فا قه به تقدیم رسانیده است.) خصوصبه

توان تحلیل کرد، اگر کسانی که مجبور باشند برای مهاجرت از خاستگاه می طوریناچنین حادکه را  درواقع

 بگ ارند. ها احترامکه با آن گزیندیبرماش جای دیگر را انتخاب کند یقیناً جای اصلی

مام مناط  در ت یندر ا تنهانهمناط   یندر اتشیع  و رشدپس تمام این عوامل که ذکر کردیم باع  گسترش 

 رشد و گسترش تشیع شده است. جاهای که امروزه تشیع وجود دارد این عوامل باع  توسعه و

 گیرییجهنت

غور  نام به یاسالم دوره اوایل در که جاتهزاره سرزمین در (ع) علی خالفت حضرت دوره دررا  تشیع و اسالم

 حضرت آن دست از و گرویدند اسالم به زمان این در غور امرای و مردم و یافت راه ،شدیم یاد یا غرجستان

 ش11 سال در روینازا و پ یرفتند دوره همین در را شیعه م هب نیز و نمودند، دریافت حکومتی لوای و عهد

 هاآن و کردند سرپی ی فرمان این از آن امرای و غور مردم که نمود صادر را (ع) علی امام سب دستور معاویه

 در آن ه .شدند سرکوب ارتداد حکمبه آن امرای و مردم ازآنپس و اندنشده(ع) علی امام لعن به حاضر هرگز

 قرن نیمه به جاتهزاره ،هایهزاره یاندر م تشیع م هب پیدایش و آغاز که است این ،آمدهدستبه نوشتار این

 این مردم است، بوده خراسان در(ع) علی حضرت نماینده عادالنه و شایسته رفتار با که گرددیبازم هجری اول

 دین در آنان که ایلخانان در دوره جاتهزاره ،هایهزار شدن شیعهی ول است، گرویده م هب این به سرزمین

 هاسلسله این س اهیان و حاکمان زیرا است، بوده اندک یهفوص رهد در و پ یرفتند یشیع نوع از همآن ،را اسالم

 تشیع م هب به زمان این تا که جاتهارهز مردم از یعده آن د.ان نمود عمل تشیع شعایر به و بودند شیعه

 ظلم، حاکم عادالنه رفتار و سیاستعوامل گسترش تشیع  .درآمدند شیعه م هب به دوره این در بودند، نگرویده

 شد. تشیع رشد سادات مهاجرتو  شیعیان یزیستظلم، (ص)پیامبر بیتاهل مظلومت و محبوبیت ،یخلفا
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 *علی حسین عظیمی

 

 چکیده

م هبی در جهان اسالم است که ناشی از باورهای اعراب عصر جاهلیت است. این فرقه،  هایفرقهوهابیت یکی از 

 منشأباور وهابیت و  یریشهاز دید علمای اسالمی ریشه در باورهای اسالمی ندارد. ل ا، در پشوهش م کور 

است. وهابیت با عقاید  قرارگرفته موردبررسی -این فرقه گ اربنیان–تاریخی آن تا محمد بن عبدالوهاب 

هابیت و ازنظر. دهدنمیبا اهل تشیع بلکه با تمام مسلمانان سر سازگاری نشان  تنهانهکه دارد،   وغریبیعجیب

 . یکی ازداندمیجام دهندگان آن را مشرک توسل، ن ر، تبرک، مراسم شادی، سوگواری و... شرک تلقی شده و ان

ها با نادیده از دید وهابیت، زیارت قبور اعم از مردم عادی، امامان و پیامبران است. وهابی آلودشرکاین اعمال 

التشد الرحال اال الی کالکه: المسجد الحرام و »بر اسا  حدی   اهللرسولگرفتن تمام اهمیت، ضرورت و سنت 

و احادی  مشابه دیگر، زیارت قبور را حرام دانسته و انجام دهندگان آن را مشرک « قصیمسجداالمسجدی و 

آن با  بودن اسا بیو  قرارگرفته موردبررسی هاآنکند. در این پشوهش اسناد، دالیل و شیوة استدالل تلقی می

 اتکا بر دالیل محکم اکبات گردیده است.

 

زیارت قبور، وهابیت و زیارت قبور وهابیت، کلید واژه:

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه بین المللی اهل بیت* 

 وهابیت و زیارت قبور
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 مقدمه

ضاله در تاریخ اسالم است که از  هایفرقهو عالمان منص  مسلمان، وهابیت یکی از  طرفبیاز دید مورخان 

باورهای اسالم جز ظواهر آن، به چیز دیگری اعتقاد ندارند. این فرقه در قرن دوازدهم میالدی توس  محمد بن 

که امروز عربستان -یکی از پیروان امام احمد بن حنبل و ابن تیمیه، در نجد یکی از مناط  حجاز  عبدالوهاب

شد. وهابیان خودشان را پیرو خاص دین اسالم و از گروه اهل سنت و  گ اریبنیان -شودمیسعودی نامیده 

 راییظاهرگ برتکیهرستی و پ بابتمبارزه  -خودشان زعمبه–،  دغدغه اصلی پیروان این فرقه دانندمیجماعت 

و تعلیمات محمد بن عبدالوهاب را ن  یرد، کافر تلقی  هاآموزه، از دید پیروان وهابیت کسی که روازاین. باشندمی

، ولی بسیاری از علمای اهل تسنن دانندمیرا از طی  اهل تسنن  خودشان هاوهابیشده و مهدور الدم است. 

اند. علمای اعالم، اعم از شیعه و سنی وهابیت را یف گروه وهابیت وارد نموده جدی را بر آراء و افکار نقدهای

 . دانندمیضاله و گمراه 

 «وهابیت و زیارت قبور»تا بخشی از عقاید این فرقه را تحت عنوان  ایمکوشیدهبنابراین، در این مقاله 

ا به ر خودشاناعتقادی  ازنظرنی که کسا–ای است که با مشرکین و کفار قرار دهیم. وهابیت فرقه موردبررسی

است  هشددیدهمشکل چندانی ندارد یا به دیگر سخن، تا حال کمتر   -دانندنمیاز م اهب اسالمی وابسته  یفهیچ

، حالدرعینسر ستیز و جنگ داشته باشند اما  -ها، هندوها و غیرهها، مسیحییهودی – غیرمسلمانانها با که وهابی

اهل تشیع داشته و دارند. با این وص ، اهمیت  ویشهبهبیشترین دشمنی و درگیری را با اسالم و مسلمانان و 

 صورتبه -از عقاید وهابیت را  ایگوشهدر این است که نگارندة این سطور کوشیده است تا  موردمطالعهموضوع 

 قرار دهد. یموردبررسدر پیوند با سلسلۀ تاریخی آن  -طرفانهبیجداگانه و 

قرار گیرد تا از رهگ ر آن،  موردبررسیدر رابطه به موضوع وهابیت و زیارت قبور، الزم است که دو موضوع 

بتوانیم وهابیت و زیارت قبور را درست تبیین کرده باشیم. مورد اول پیشینه و تشکیل فرقۀ وهابیت و مورد دوم 

اریخی ت هایباریشهرد اول زمینۀ آشنایی بیشتر ما را . بدین ترتیب، موهستعقاید و باورهای فرقۀ وهابیت 

سازد و از این طری  درخواهیم یافت که فرقۀ وهابیت ریشه در سنت عصر اعراب جاهلیت وهابیت فراهم می

دارد نه عصر پیامبر اکرم و مسلمانان نخستین. مورد دوم به ما یاری خواهد کرد تا با بررسی باورها و عقاید 

 ، دریافتنی سازیم.پیمایدمیرا که وهابیت  مشیخ و  وهابیت، اهداف

های زیادی صورت گرفته که ، در مورد عقاید و باورهای وهابیت پشوهشدانیممیاز دیگر سو، چنانکه 

های شناخت وهابیت اکر نجم الدین طبسی، آشنایی با عقاید وهابیان نوشتۀ جعفر به کتاب توانمینمونه  صورتبه
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 در مورد عقاید فرقۀ وهابیت اولدستهای بسیار ارزشمند و کتاب ازجمله، یادشدههای رد. کتابسبحانی اشاره ک 

د و عقای گیریشکل. اما تاکنون به مقاله یا مقاالت علمی ارزشمندی که به جد در مورد تاریخ رودمیبه شمار 

کاری بس  -دقی  و کامل صورتبه -ام، لکن تعیین چیستی وهابیت وهابیت پرداخته باشد، دسترسی نداشته

و به دلیل وسعت و گستردگی از حوصله این جزوه خار  است که دالیل  رسدمیمشکل و طاقت سوز به نظر 

 :کنیممینمونه در ذیل ذکر  عنوانبهچندی را 

  دارد. فریبانهعوامبا مردم برخورد دوگانه و 

  مسلمانان چه شیعه و چه سنی. رحمانهبیقتل کشتار 

 تروریستی. هایگروهیت ترب 

 .تخریب اماکن مقدسۀ اسالمی 

 .متهم کردن مسلمانان به کفر و شرک 

 .تخریب قبور صالحان و پاکان 

 .سازگاری نداشتن با عقاید تمام مسلمانان 

وهابیت »این نوشته  عنوانبهبنابراین فرقۀ وهابیت با بخش زیادی از عقاید مسلمین مشکل دارد. اما با توجه 

مشخ  بح  را  صورتبهو  کنیممی خودداریهای دیگر از اطالۀ کالم و بح  در مورد بخش« بورو زیارت ق

 کنیم.متمرکز می موردنظردر محدودة عنوان 

 وهابیت

 وهابیت گیریشکلپیشینه و 

دارند. ولی  نظراتفاق -توس  محمد بن عبدالوهاب -وهابیت در قرن دوازدهم  تأسیسگرچه مورخین در مورد 

الم  به دوران قبل از اس -امیهبنیو  هاشمبنیاجداد  –های دیرینه هاشم و امیه این فرقه به کینه گیریشکلریشۀ 

 است: قرارازاینهای اعراب جاهلیت اصل داستان که بر اسا  افسانه گرددبرمی

 .بودند دوقلو برادران( عبدمناف پسران) الشمس عبد و هاشم است، معروف اسالمی مورخین میان در آن ه

 بدالشمسع پیشانی از هاشم دست کردن جدا موقع. بود چسبیده عبدالشمس پیشانی به هاشم انگشت تولد، هنگام

 دینب. شد خواهند خونریزی آنان میان که گفتند و گرفتند بد فال به مردم را رخداد این. شد جاری زیادی خون

 تموجبا مسئله این. شد( کعبه داریپرده و آب تأمین) رفادت و سقایت دارعهده پدرش از بعد هاشم ترتیب،

 ردمم سرزنشِ مورد ولی نماید رفتار هاشم مانند گرفت تصمیم امیه. کرد فراهم را( هاشم برادرزادة) امیه حسادت
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 به هاشم ،گ اشت را( فخرفروشی) مفاخره بنای و شد بیشتر هاشم به نسبت اشکینه جهت همین به. گرفت قرار 

 پیشنهاد و پ یرفت را مفاخره قریش سرانِ اصرار با ولی نداد تن کار این به اجتماعی موقعیت و سال و سن دلیل

 ده دیگری و کنیم قربانی مکه در را شتران نفر دو ما از یکی که کنممی مفاخره چشمسیاه شتر پنجا سر بر که کرد

 حکم هاشم سود به کاهن. نمودند انتخاب داوری به را خزاعی کاهن پ یرفت، را شرط امیه. شود دور مکه از سال

 بود نیدشم نخستین این. شد شام آوارة سال ده نیز امیه و کرد قربانی مکه در را شتران هاشم ترتیب، بدین. داد

افت ی افزایش روزروزبه امیهبنی دل در هاشمبنی کینۀ رویداد، بعدازاین. افتاد اتفاق شخ  دو این میان که

 (.68 :1681)سبحانی،

ا حضرت ها ببا ظهور دین اسالم، ابوسفیان یکی از نوادگان امیه با تمام توان در برابر مسلمانان ایستاد و سال

 درآمد پای از طالبابی بن علی شمشیر واسطۀبه هااموی از زیادی تعداد هاجنگ همین جریان در محمد جنگید،

 از سر ناچاری و به خاطر–بعدی گردید. اما پس از فتح مکه ابوسفیان  هایدرگیری و هاتوزیکینه ساززمینه و

بود. به  بستهدلاعراب جاهلیت  باورهایمسلمان شد، اما در باطن به  ظاهربه -نجات جان و دارایی فراوانش

 –را  اشدیرینهفرصت به دست آوردن قدرت بود تا از این رهگ ر، عقاید و کینه  درصددهمین جهت همواره 

 فرصت برای عملی کردن -عثمان بن عفان –کند. تا اینکه در زمان خلیفه سوم  گشاییعقده -هاشمبنیلیه ع

هم م هایپستخلیفه، اکثر افراد خانوده اش را در  دادن قراراهداف ابوسفیان فراهم گردید، وی از طری  واسطه 

ز مکتب ابوسفیان بود، با استفاده ا تگانیافتربیتکه از –مروان حکم و معاویه  ویشهبهحکومتی جابجا کرد. 

شدند و  طالبابیعلی بن  امیرالمتمنینمنافقانه باع  مشکالت زیادی در زمان خالفت حضرت  هایروش

سرانجام با توسل به حیله و نیرنگ توانستند حکومت سلسله اموی را به وجود آورند. با تحکیم سلطنت سلسله 

 حسن قابلت به توانمینمونه  طوربهپیامبر شروع شد که  بیتاهلد هاشم و اموی ظلم و ستم سیستماتیف بر اوال

 دادهایرخ ترینرادیکال از یکی عنوانبه– علی بن حسین و یزید میان منازعه معاویه بر سر خالفت، با علی بن

علی و پیروان  آل شدةریزیبرنامهو کشتار سیستماتیف و  -راشدین خلفای از بعد اسالم تاریخ گسترة در تراژیف

 -حاکم عراق و حجاز در زمان عبدالملف بن مروان و ولید بن عبدالملف –ایشان توس  حجا  بن یوس  کقفی 

 دریغیبیو شیعیان را به شکل  هاشمبنیهزار نفر از  166666 – 126666اشاره کرد. به باور مورخین حجا  حدود 

نهادینه  رصدددروا داشتند،  هاشمبنیعالوه بر ظلم و ستمی که علیه  هاامویبدین ترتیب،   از دم تیغ کینه گ رانید.

 د.میان اهل تشیع و تسنن ش ناپ یرپایانر نیز بودند که باع  تداوم دشمنی بیت پیامباهلکردن دشمنی با 

م هب  گ اربنیان -بعدی احمد بن حنبل  هایدورانبه  هاامویفرهنگ  متکریکی از ناقالن بسیار عمده و 

به همین جهت، دستگاه تبلیغاتی و نفاق افگن وهابیت احمد بن حنبل را  (.12 :1691احمدلو، باشد )می -حنبلی
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رساند که در حقیقت نوعی شرک است. دیدگاه وهابیت، در مورد با توصی  و تمجید فراوان به مقام خدایی می 

چنین بیان کرد: تنها کسی که بعد از پیامبر خاتم باع  گسترش دین اسالم شد و دین  توانمیاحمد بن حنبل را 

خدمات احمد بن حنبل بارها به  پا بهاسالم را از نابودی مطل  نجات داد امام احمد بن حنبل بود و خداوند 

حنبل داده است  آن، صالحیت ورود مسلمانان به بهشت را به احمد بن موازاتبهزیارت قبر وی مشرف شد! و 

و هم نین برای وی در بهشت قصری مهیا نموده که دارای هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار 

ح  ورود ندارد مگر صالحان  کسهیچ. در این قصر آمادة خدمت و پ یرایی از احمد بن حنبل استحورالعین 

را که دوستدار این مرد باشد یا احمد بن حنبل  هرکسیدوستی با احمد بن حنبل،  خاطر بهو صدیقین. خداوند 

فرد را  و آن بخشدمیبرای کسی دعا کرده باشد یا بر جنازة کسی نماز خوانده باشد حتی اگر گناهکار هم باشد، 

 (.661 – 218 :1682کند. )طبسی، وارد بهشت می

– هایامویکی دیگر از پیشوایان وهابیت، که تالش فراوان و مواد زیادی را در جهت تعمیم بخشیدن فرهنگ 

تهیه و تدارک کرد. تقی الدین ابوعبا  احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم بن عبداهلل بن ابی  -در میان مسلمانان

که در شهر حران  باشدمیهجری قمری،  221ا ی 226سال  االولربیعالقاسم ابن تیمیه، معروف به ابن تیمیه، 

یف نویسندة پرتالش عقاید خاصی را مطر  کرد و همۀ مسلمین را به پیروی  عنوانبهحجاز به دنیا آمد. ابن تیمیه 

 ، پیروی از عقایددانستمیو خودش را موحد  پرستبت. ابن تیمیه تمام مسلمانان را نمودمیاز عقایدش دعوت 

وسل، کرد. ابن تیمیه تیگانه صراط مستقیم برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی اعالم می را وغریبشعجیب

میه علمای نمود. البته در عصر ابن تیدانسته و به رد آن استدالل فراوان می پرستیبتتبرک، زیارت قبور... را نوعی 

یمیه آن، ابن ت موجببههی خواند. که زیادی به مخالفت با وی برخاست و افکار ابن تیمیه را نوعی شرک و گمرا

، سرانجام شب هاامویم بوحانه و زیاد برای گسترش فرهنگ  هایتالشدر دعوت خود ناکام شد و بعد از 

 هجری قمری در زندان قلعۀ دمش  مرد. 329دوشنبه بیست ذی القعده سال 

دی از نجد حجاز به نام محمد بن سال از مرگ ابن تیمیه گ شته بود که مر چهارصدبدین ترتیب حدود       

ابن تیمیه را زنده کرد. البته احیای افکار ابن تیمیه پیش از آنکه توجه  شدةفراموشعبدالوهاب افکار پوسیده و 

انگلستان قرار گرفت و ابن  –جاسوسان استعمار پیر  موردتوجهمحمد بن عبدالوهاب را به خود جلب کند، 

دریافت نفاق افگنانۀ جاسوسان انگلیسی افکار ضالۀ ابن تیمیه را پی گرفت و مبنای م هبش  برتکیهعبدالوهاب با 

، س س شروع به دعوت مسلمانان کرد تا م هب جدید او را ب  یرند که در این میان هر که دعوتش را قرارداد

ند )طبسی، شدقی میکفر و مشرک تل پ یرفتندنمیو کسانی که دعوتش را  شدمیپ یرفت، مسلمان شناخته می
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 :1691و گسترش عقاید وهابیت داشت. )احمد لو،  گیریشکلدر  ایعمده تأکیرخوار  نیز  هم نان(. و 8 :1682 

11.) 

 عقاید وهابیت

 است: قرارازاینکلی  صورتبهاین مقاله عقاید وهابیت  عنوانبهبا توجه 

 عقاید وهابیت

ال . بازگشت به کتاب خدا و سنت پیامبر و پیروی راه سل  صالح در فهمیدن آیات و احادی  و نرفتن راه 

 مخال  طری  سل  صالح است. هاآنفالسفه و متکلمان و صوفیه که همه 

، از قبیل زیارت، باشدمیچیزهایی که موجب شرک  مخصوصاًو منکرات،  هابدعتب. مبارزه و جنگ با 

، تعمیر هاآنبه آکار اولیاء، نماز گزاردن نزدیف قبر و افروختن چراغ برای قبور و نوشتن به روی  توسل، تبرک

، قسم به غیر خدا، استمداد و استشفاء از غیر خدا و شفاعت هاآنساختمان برای قبر، ن ر و ضجه و گریه بر 

 طلبیدن از آنان و ....

پس از مرگ و در نظر نگرفتن نیروها و امدادهای  ویشهبهاولیاء پیامبر و  درباره . مبالغه نکردن و غلو نمودن 

 نبودن یا فقدان ارتباط اروا  آنان با این دنیا. متکربرای آنان و  العادهفوقغیبی و 

 (.1)طه/« الرَّحمَنُ عَلَی العَرشِ استَوَی»شدن جسمانیت برای خداوند، با تفسیر آیه  قا لد. 

 قبورعقاید وهابیت در مورد زیارت 

 نویسد:محمد بن عبدالوهاب در کتاب التوحید زیارت کنندگان قبور را مشرک تلقی کرده و می

از: جهمیه  اندعبارت، اعتقادات دو گروه از اهل بدعت را که شاز وفات پیشپنج روز  )ص( رسول اهلل»

 اند. رافضیانگروه باطل دانسته هفتادودوین دو گروه را، از همان ، اافض، مردود اعالم کرد. علماوو ر

 (.96 :1682)محمد عبدالوهاب، « و روی قبرها مسجد ساختندرا روا  دادند شرک  نخستین کسانی بودند که

باشد. اما باید گفت: ادعای محمد بن عبدالوهاب می یامامدوازدههدف محمد بن عبدالوهاب از روافض شیعه 

 و سازنده مسجد به روی قبرها. اندشرکنه ترویج کنندة  یامامدوازدهچون شیعیان  هست اسا یبو  ادیبنیب

 زیارت قبور 

. در این مورد احادی  و روایات شودمی اجرازیارت قبور سنت و شریعت پیامبر اکرم است که توس  مسلمانان 

و  رستیپبتکه زیارت قبور نوعی  گویدمیاست. ولی وهابیت  قرارگرفتهزیادی است که مبنای کار مسلمین 

 است. کانه مشرعملی 
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 زیارت در قران  

 :باشدمیدارد و دالیل قرانی زیارت قبور قرار ذیل  نظراتفاقهمه مسلمانان بر زیارت قبور 

 هچراکقبرش، )برای دفن و یا دعا و طلب آمرزش( نایست!  برکناراز آنان، نماز نخوان! و  یفهیچهرگز بر مرده »

 (.91)توبه/« فاس  بودند از دنیا رفتند! کهدرحالیبه خدا و رسولش کافر شدند و  هاآن

 :داردبازمیدر این آیه خداوند پیامبر را از دو چیز 

 . بر جنازه احدی از منافقان نماز مگزار. 1

 از آنان )مشرکین( نایست.  یفهیچ. کنار قبر  2

ن است که هر دو در مورد مسلمانان جایز و شایسته است ممنوع بودن دو مطلب درباره منافقان گواه بر ای

 برای دفن و زیارت در کنار قبر مسلمانان بایستد. تواندمییعنی پیامبر 

 و پیامبر نیز برای آنان خواستندمیو از خدا آمرزش  آمدندمیو اگر آنان که به خود ستم کرده بودند، نزد تو »

 (.21)نساء/« یافتندمیخدا را توبه پ یر و مهربان  قطعاً، کردمیطلب آمرزش 

 زیارت قبر پیامبر )ص( 

مه است که ه واردشدهاحادی  فراوانی از پیامبر خدا درباره تعظیم و بزرگداشت و زیارت قبر مطهر آن حضرت 

قرار ذیل بیان  از این احادی  اینمونه. اندشدهتوس  عالمان علم رجال و محدکان اهل سنت توکی   هاآنراویان 

 : این حدی  در بیشتر منابع اهل سنت آمده که پیامبر خدا فرمودند: شودمی

، 1111شمس الدین،   232، 1121)الدارقطنی، « هر کس قبر مرا زیارت کند، شفاعتش بر من الزم خواهد شد»

ی، خزیمه، دارقطنی، دوالب است مانند ابن ابی الدنیا، ابن ذکرشده(. این حدی  در بسیاری از منابع اهل سنت 211

 عساکر، تقی الدین سبکی و ... 

 حدی  دیگری که از ابن عمر نقل میکنند که پیامبر اسالم )ص( فرمودند:

 :1689)طبرانی، « اوباشمهر کس فق  به انگیزه زیارت من بیاید، بر من الزم است که در روز قیامت شفیع »

طبرانی، حافظ بن سکن بغدادی،  توانمیست که از راویان آن منبع اهل سنت آمده ا 12(.  این حدی  در 281

 دارقطنی و ابونعیم اصفهانی را نام برد.

 امام صادق علیه السالم فرمود:

زیارت قبر پیامبر خدا )ص( و زیارت قبر شهیدان و زیارت قبر امام حسین )ع( برابر است با یف حج » 

 (239 :1168عاملی، «. )مقبول همراه رسول خدا )ص(
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 اهمیت زیارت  

فواید روحی و روانی فراوانی داشته  تواندمیبر اینکه کار ضد دین نیست،  مورد نخست: زیارت قبور عالوه 

 شدتبه اشرفتهو قلبش برای جوان تازه  دادهازدستمادری را در نظر بگیرید که فرزند جوانش را  مثالًباشد. 

وم: قلبش آرامش پیدا کند. مورد د که تاکند ناگزیر گریه و ناله می ودرمیبر سر قبر فرزندش  کهوقتی، سوزدمی

 رودیم، مادری که به زیارت قبر پسرش روندمییا کسانی که زیارت قبر صالحین  گ ردمیکه از قبرستان  هرکسی

ی که کنند. یا زمان، برای خودش و برای مرده طلب مغفرت میروندمی والدینشانیا فرزندانی که برای زیارت قبر 

که ما با این کار مرده را شریف  رسدنمیبه ذهن ما هم  گاههیچ، رویممی عزیزانمانخودمان به زیارت قبر 

 دانندمی روند وو فانی بودن دنیاست زا رین به فکر فرو می ارزشیبی. قبر و مرده نشان ایمدادهقرار  تعالیباری

. حال پرسش این است که: وهابیت از کجا دانست که ماندنمیای ما هم که دنیا به مردم صالح نماند، پس بر

عای هرگز اد اسالم پیامبرزیارت قبور توس  مسلمانان شرک به خداوند است؟ آیات و روایات و سنت و سیرة 

 کند. فرقۀ ضالۀ وهابیت را تأیید نمی

ف و قلب انسان را سرشار از خلوص و ها و اماکن مقدسه انسان را به معنویات و خلوص نیات نزدیزیارتگاه

 کند.عش  خدا لبریز می

 اندمِهم ایآیینهکه زیارت خودشناسی است، خودشناسی به این معنی که زیارت در حقیقت به  اندگفته ایعده

 که در آینه زیارت، انسان اعمالش را، دهنش را و اخالقش را... محف میزند.

 زیارت قبور عزیزان

آنان به زیارت شما  چراکهخود را زیارت کنید،  هایمرده»کند: )ع( نقل می امیرالمتمنینامام صادق )ع( از 

در  ازآنکهپسکند،  درخواست. هر کس حاجت خود را در کنار قبر پدر و مادرش )از خداوند( شودمیخوشحال 

: اول( خوشحالی کندمیرا برای ما بیان  (. این حدی  سه نکته83 :1166)مجلسی، « کندمیح  پدر و مادرش دعا 

 .متعال برای والدین. سوم( طلب مغفرت از خداوند ن حاجت در کنار قبر پدر و مادر . دوم( روا شدگ شتگان

 زیارت قبور عالمان

 و انحرافات و نامالیماتبا رضایت فکری و ایستادگی در برابر  هاسالعلما و بزرگان دین کسانی است که 

ر د روندمی. کسانیکه به زیارت قبر علماء اندداشتهنگهها، چراغ اخالق و انسانیت را در جامعه روشن  رویکج

. و هم نین زوار دهندمیرا که تعلیم و تعلم علم و دانش است ادامه  راهشانکه  بندندمیحقیقت با علما پیمان 

 گیرند.از رفتن به مزار بزرگان علم و دانش قوت قلب می
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 قبور شهیدانزیارت  

اسالم دلیری و  شهدا. ما از باشدمیخدا(  درراه باختگانجان) شهدارفتن به مزار شهیدان نیز نوعی پیمان با 

که چگونه از دین  آموزیممیگیریم، و و انحرافات و دفاع از مظلومان را یاد می نارواییشجاعت در برابر ظلم و 

گیریم که شهادت برای دفاع از مردم در پیشگاه خدا و پیامبر خدا چقدر و فرهنگ خود باید دفاع کنیم. و یاد می

 ارزش دارد.

 وهابیت و زیارت قبور

. کندیمشروطی را بیان  هرکدامو برای  کندمیتقسیم « بدعی»و « شرعی»ابن تیمیه زیارت قبور را به دو بخش 

و صاحب قبر باشد اشکالی ندارد و  اگر کسی به زیارت قبر برود، تنها قصدش سالم و دعا کردن برای میت

قسم  دست کشیدن بر روی قبر، مثالً. و اما اگر کسی به زیارت قبر برود، یکی از کارهای باشدمیزیارتش شرعی 

خوردن به صاحب قبر یا صاحب قبر را به کسی قسم بدهد، کنار قبر نماز بخواند، برای خودش دعا کند، از 

 لعن اهلل الیهود و»هی دیگری را انجام بدهد چنین زیارت را بنا بر حدی  صاحب قبر طلب حاجت کند و یا کار

همین زیارت بدعی است  گویدمیداند، و مشابه به این حدی  حرام می« النصاری اتخ وا قبور أنبیا هم مساجد

 (.131-136 :1682)طبسی, 

این است: )التشد الرحال اال الی کالکه: المسجد الحرام و مسجدی  کندمیبا آن استناد  هاوهابیحدی  که  

 بیمسجدالن، مسجدالحرامبار سفر بستن جایز نیست مگر برای سه جا: » (.689 :1162بخاری، و مسجد االقصی( )

زیارت پیامبر )ص( مستحب : »گویدمیمحمد بن عبدالوهاب با برداشتی غل  از این حدی  «. مسجداالقصیو 

بن  محمد«. زیارت قبر پیامبر قصدبهولی باید سفر برای زیارت مسجد و نماز گزاردن در آن باشد، نه است، 

عبدالوهاب با استناد به این حدی  سفر زیارت را برای زیارت قبور تحریم کرده است. در بررسی این حدی  

   به دست آوریم  نخست بایستیمعنای کاملی از این حدی کهآنگوییم: به اقتضای قواعد زبان عربی برای می

 شدهح ف( واژه 1: آمدرا در تقدیر بگیریم. در این صورت دو احتمال پدید خواهد « اال»ای پیش از حرف کلمه

خواهد شد: برای اقامه نماز نباید به هیچ مسجدی سفر  گونهاینباشد که در این صورت معنای حدی  « مسجد»

باشد که در این صورت معنای حدی  بدین « مکان»یا « موضع» شدهح ف( واژه 2نمود مگر برای سه مسجد.

احتمال نخست، حصری که از  بر بناشکل خواهد شد: به هیچ جا و مکانی نباید سفر کرد مگر به سه مسجد. 

آید حصر اضافی است  یعنی سخن رسول خدا )ص( در نفی و اکبات بر محور مسجد به دست می« اال»حرف 

 از حدی  هاموضوعاستثنا شده، نیست و  آن هسفر برای زیارت پیامبر خدا داخل در  کلیطوربهچرخد و می
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گوید: وجهی ندارد که انسان از شهری که دارای مسجد جامع است، برای اقامه نماز خار  است  زیرا حدی  می 

مسجد م کور از  سه چراکهبه شهری دیگری مسافرت کند و در مسجد جامع یا غیر جامع آن شهر نماز بخواند  

فتن در تقدیر گر کهاینها دارد. از طرفی، با توجه به پاداش باالتری در آن نمازگزاراین موضوع مستثنا بوده و 

متبادر عرفی است و به جهت پدید آمدن مناسبت و هماهنگی میان حکم  شدهح فواژه  عنوانبه« مسجد»واژه 

وم احتمال د بر بنانماید این احتمال متعین خواهد گردید. اما میو موضوع، ظاهر حدی  نیز همین کلمه را اقتضا 

آید، یبه دست م« اال»احتمال درست خواهد بود حصری که از حرف  بنابراینکه کالم ابن تیمیه و پیروانش تنها 

مام ت آنکهحالآن سه مسجد به هیچ مکانی نباید سفر کرد،  جزبهحصر حقیقی خواهد بود  به این معنی که 

دارند که سفر به هر مکانی برای تجارت، طلب علم، جهاد، زیارت علما و  نظراتفاقهای مسلمانان اجماع و فرقه

باشد، « موضع»یا « مکان»در حدی   شدهح فاگر واژه  روازاینبه جهت گردش و ... اشکالی ندارد.  اصالًیا 

 واژهپسهمه مسلمانان است.  نظراتفاقخالف اجماع و  رامربآید سفر برای جهات فوق جایز نباشد و این الزم می

ورت، در این ص«. ال یقصد بالسفر الی المسجد اال المساجد الثالکه»است  یعنی « مسجد»در حدی  واژه  شدهح ف

برای قبر پیامبر خدا )ص(  ویشهبه –ای ندارد که سفر برای زیارت مشاهده هیچ اشاره اصالًحدی  هیچ داللت و 

 (.22 -19در نقد وهابیت: طبسی،   هایدر باشد ) حرام

  گیریهنتیج

از بین بردن آکار اسالمی است مانند تخریب قبور بزرگان اسالم. آن ه از تخریب آکار  درصدد. وهابیت  1

 باشد تا اسالماز بین بردن کلیت اسالم ناب محمدی می درصددرسد این است که وهابیت اسالمی به ذهن می

را جانشین آن سازد. و حاکمان کنونی عربستان در رفتار و کردار وارث اصلی نظام  هاامویمنافقانه و دنیاگرانۀ 

 اموی است.

، احمد بن حنبل، ابن تیمیه حرانی و جاسوسان انگلیسی فرقۀ ضالۀ وهابیت هااموی. محصول نظام سیاسی  2

ضد بشری مانند القاعده، طالبان، داعش،  شماربی هایتروریستاست، و محصول وهابیت پرورش و گسترش 

 باشدبوکو حرام، س اه محمد، س اه صحابه، لشکر جهنگوی و غیره در جهان اسالم و دیگر مناط  جهان می

و  سانیغیران، کار فرقۀ ضالۀ وهابیت ارا ۀ تصویر آیدبرمی. آن ه که از رفتار پیروان محمد بن عبدالوهاب  6

و شرمندگی مسلمانان در جهان، دلسردی روزافزون  بدنامیو  ننگنه از پیروان دین اسالم و پیامبر، مایۀ وحشیا

 باشد. مسلمانان از دین اسالم و گرایش مسلمانان به ادیان دیگر می
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 .باشگاه اندیشهاز سلفیه تا وهابیت، (  1691) . احمدلو، سمانه خان، 1

 .لبنان -بیروت، 2   ،سنن دارقطنیعلی ابن احمد، (1121 ) ،. الدارقطنی2

 تا، حدی .چ، بیبی، 1  ،صحیح بخاری(، 1162) . بخاری، محمد بن اسماعیل،6
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 ،.16موسسه الوفاء، بیروت، لبنان،    بحار االنوار،(، 1166 ). عالمه مجلسی، محمدباقر،11

 . 1، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان،   احیاء علوم الدین . غزالی، ابوحامد محمد بن محمد،12

.2، اسحاق دبیری، ریاض، چکتاب التوحید (،1698) . محمد بن عبدالوهاب،16



 

 
 

 

 

 *عبدالواحد پارسا

و شروع  امویانانحکومت  باختمهـ ق( همزمان  119-111) )ع(دوران امامت امام جعفر الصادقچکیده: 

امویان و دو خلیفه عباسیان است. نظر به اینکه ختم  چهارخلیفهحکومت عباسیان است که همزمان با خالفت 

ز در نی )ع(بود. امام جعفر صادق هایقیامدوره خالفت امویان و شروع خالفت عباسیان توأم با اختناق، بحران و 

 همان عصر مسئولیت رهبری جامعه شیعی را به عهده داشتند.

ت قرار داشت و چه موضع و واکنشی نسبت به این و مناقشا هاقیامدر کجای این  )ع(پرسش این است که امام

که در گوشه و کنار سرزمین اسالمی  هایقیامرا در برابر  )ع(این تحقی  موضع امام جعفر صادق ؟اندداشته هاقیام

، اعم از شیعی و غیر اندبودهامویان و عباسیان  هایحکومت براندازیکه چه برای ایجاد اصالحات و چه برای 

که در  هاییامقکه  دهدمیاست. این تحقی  نشان  بررسی نموده تحلیلی-از روش توصیفی گیریبهرها شیعی را ب

 هایربازید، با درگیر نشدن اندنمودهکرده و تالش  بینیپیش را آنصورت گرفته بود و عاقبت  )ع(دوره امام صادق

 اصل دین را با توسعه و گسترش علوم، در چنین عصر بحرانی حفظ و به آیندگان انتقال دهد. سروتهبیسیاسی 

 ، امویان، عباسیان، ابومسلم، قیام، موضع، واکنش)ع(: امام صادقکلیدی هایواژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه بین المللی اهل بیت* 
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 مقدمه

سیاسی دوره  ازلحاظدر این دوره  کهچونبود   فردمنحصربه، عصر امام صادق متفاوت و )ع(در میان ا مه اطهار

مردم از ظلم دستگاه حاکم که منجر به  ازحدبیش هاینارضایتیضع  حکومت امویانان، دوره ایست همراه با 

یان دوره قدرت گیری عباس چنینهمو  انجامدمیبر سرنگونی آن  نهایتاًکه  شودمی هایجنبشو  هاقیام گیریشکل

مبنی  پسندعامه شعارهایبا سردادن  هاآنده از احساسات عقیدتی مردم و نارضایتی است که این خاندان با استفا

یب و فر "الرضا من آل محمد "بر انتقام خون شهدای کربال و... انتقال قدرت از خاندان امویان به علویان در قالب

 .کنندیمعمل  دادندمیشعار  قبالًآن ه  برخالفو بعداً  زنندمیمردم بر کرسی قدرت تکیه 

مهمی که در دوره امامت  هایقیامدر  )ع(است به رفع ابهامات مبنی بر موضع امام صادق نظر دردر این تحقی  

ن است سیاسی پرداخته شود. مسئله ای هایبازی، از )ع(امام گیریموضعاین  تأکیرایشان صورت گرفته است و بیان 

خاندان امویانان و بعداً  برعلیه هاقیامرهبر شیعیان نقشی در ایجاد و هماهنگی این  حی  من )ع(که آیا امام صادق

 یا خیر  تا چه حد و چرا؟ اندداشتهعباسیان 

 که از روی هایقیامبا درک بهتری که از شرای  عصر خودش داشت و  )ع(که امام جعفر صادق رسدمیبه نظر 

رای و یا گاهی ب نمودندمیمحکوم  هاآنینکه نقشی نداشته بلکه شاید ا تنهانه شدمیاحساسات و عجوالنه انجام 

 ()عامام جعفر صادق رودمیگمان  آن ه. اندنمودهحمایت  هاقیامو نهی از منکر شاید از بعضی  معروفامربهاجرای 

ین شوریدند و از ا هاآنظلم و استبداد، بر  براکر خودجوشخاندان امویان نقشی نداشته و مردم  برعلیه هاقیامدر 

سیاسی که بدون برنامه منسجم و رهبری منظم  هایشورشخود را ازین  )ع(عباسیان بهره بردند و امام آلودگلآب 

و برای حفظ اصل دین به ترویج علوم  نمودندمیمنع  هااینداشته و شیعیان را نیز از حضور در  دورنگهبود 

 .اندکردهتربیت و شاگردان خبره و زبردستی را اندپرداخته

و مناقشات امویان و عباسیان در  هاقیام ازجمله،  )ع(این مقاله نیز به جایگاه و موضع امام جعفر صادق 

 منابع ازا استفاده ب تحلیلی -قیام ابومسلم خراسانی، قیام زید بن یحیی و قیام محمد نفس زکیه را، با شیوه توصیفی

ی و فرق نوبخت مرو  ال هب و معادن الجوهر، تاریخ طبری، البلدان، االرشاد،: زین االخبار، ازجملهمعتبر تاریخی 

 ...، پرداخته است.
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 )ع(معرفی مختصر امام صادق

 هـ 96االول سال ربیع 13مشهور به صادق پیشوای ششم شیعیان در روز دوشنبه  )ع(جعفر بن محمد

وی تا  شهر مدینه دیده به جهان گشود.( در 189: 1621قمی، ( از بطن ام فروه)121: 1626گردیزی،ق)

سال تحت رهنمایی امام  26پرورش یافت و پس از رحلت وی مدت  )ع(سالگی زیر نظر جدش امام سجادچهارده

 داری را به دستسان توانست دستاورد عظیمی از فضل، دانش، معرفت و دینقرار گرفت و بدین )ع(محمدباقر

های اسالمی واکناف سرزمینآوازه فضل و دانش امام در اطراف )ع(مدباقرمحپس از رحلت امام  روازاینآورد. 

دانش و »پی ید و علم دوستان از هر سو رهس ار مدینه شدند تا از محضر ایشان بهره گیرند. به گفته یعقوبی: 

و یاد ا کردند، با لفظ عالم ازآگاهی آن حضرت به گونه بود که دانشمندان زمان هرگاه سخنی از وی نقل می

 (.123 :1682)خضری،  «کردندمی

شده است و مشهورترین لقب وی صادق گفته )ع(حضرت آنهای ابوعبداهلل، ابو اسماعیل و ابوموسی کنیه 

، محمد دیبا ، اسحاق )ع(های: اسماعیل امین، عبداهلل افطح، امام موسی کاظمده فرزند به نام )ع(است. برای امام

 (268/ 1 :1686حیدری آقایی، اند)بردهصغرا و اسماء با کنیه فروه نامعبا ، علی، فاطمه، کبرا، 

 ، شش خلیفه امویان و عباسیان به ترتیبِ ذیل حکم راندند.)ع(در دوران امامت امام جعفر صادق 

 (111 -121) هشام بن عبدالملف

 (263/ 2 :1613مسعودی،( )121 -122) بن عبدالملف ولید بن یزید     

 (122) بن عبدالملف بن ولیدناق  یزید 

 (.226همان،  ()122روز از سال  16ماه و  2)بن عبدالملف  ابراهیم بن ولید

 (.262همان،  ()123 -162) معروف به مروان حمار مروان بن محمد

 (.611 همان،( )162 -163) ابوالعبا  عبداهلل بن محمد

 .(691 همان، ()162 -119) قییدوان ابوجعفر منصور

سالگی در مدینه به  21هـ ق به عمر  119سال و ده ماه امامت و رهبری در سال  66پس از  )ع(صادقامام 

 (.189: 1621قمی، مدفونند)شهادت رسیدند و دربقیع 
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 )ع(صادقی مهم سیاسی دوران امام رخدادها

 هـ162هـ ق بود. این دوره مصادف بود با آخر حکومت امویانان که در سال  119 – 111دوران امامت ایشان از 

امویان و  دو دورهدر  )ع(صادقق پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان که از این تاریخ شروع گردید. امام 

در معرض خطر طوایفی قرار داشت که  )ع(امامعباسیان با مشکالت بسیاری مواجه بود. در روزگاران امویان 

 بودند. هاآنو در انتظار فرصتی برای نابودی  کردندیمهمواره علیه آل محمد توطئه 

 آمدیمو شخ  برجسته رجال امت به شمار  هاشمیبناستوانه خاندان نبوت و بزرگ  )ع(در این دوره امام 

ی و آزارها. از امویانان بعید نبود که با انواع کردیمو حکومت روی او حساب  شدهدوختهکه چشم شیعیان به او 

 ناتوانی در که یزمان. بازگرداند خودشانرا به  شانیهاتوطئهرا مع ب کنند. اما خدای سبحان او را حفظ نمود و 

در آرامش و اطمینان قرار گیرد و درین مقطع  )ع(پیکر خالفت امویان راه یافت فرصت مناسبی پیش آمد تا امام

 ی از بزرگان امت به حوزه در  و تعلیم وی روی آوردند.طلبانشدان

 به خاطرشانوی پیشوای خاندانی بود که مردم  چراکهبود  هاآناما در دوره عباسیان امام خاری در چشم  

 ی بیعت به نام آنانشعارهاو  دیفروپاشانقالب کرده بودند و دولت امویان را با فراخانی مردم به نام آن خاندان 

 .شدیمداده 

با وضعیت خوب و مساعد  )ع(در عهد سفا ، با توجه به مقتضیات زمان و سیاست حکومت، زندگی امام  

اشت و ی که منصور دذکاوت باشد.  تردهی یپو  ترافزونگ شت، اما در زمان منصور مشکالت نسبت به گ شته 

نصور بر م دادندیمتوجه نشان  )ع(و از اینکه مردم به امام پوشیده نبوددرمیان امت بر او  )ع(جایگاه جعفر بن محمد

معاشرت داشت و از مقام و دانش امام آگاه بود، ل ا با وی بسیار  )ع(و منصور پیش از آن با امام آمدیمگران 

وش نیز گ نانیچسخنبود.  پرکردهخاطر منصور را  هاسوءظن. احسا  خطر، توهمات و کردیمبرخورد  اطیبااحت

ت سیاس نکهیباابودند.  دارد پرکردهرا  اشینابودقصد  )ع(که جعفرالصادق هایپردازدروغ گونهنیازامنصور را 

 وءظنسو اندکی از  کردیمرا تک یب  انیگودروغنسبت به امور، مدعای  )ع(امام نانهیبواقعانزواگرایانه و نظریات 

م ، زیرا از مقابردیم. وی در هرا  مستمر به سر کردینما برطرف توهم اصلی او ر حالنیدرع، کاستیممنصور 

 (.22 -21/ 1: 1628اسد، )دبوعلمی و موقعیت اجتماعی امام آگاه 
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مردمی در گوشه و کنار بالد اسالمی  یهازشیخدر اکر این انقالبات و  )ع(صادقدر عهد امامت امام جعفر 

 شدیدی که باع  سقوط یهاجنگبودند،  بر خواستهنظام امویان  یبراندازانقالب خراسانیان که برای  شهیوبه

زمینه و  )ع(در زمان امامت خود مهیا کرده بود، برای امام صادق )ع(باقرامویانان گردید و زمینه مناسبی که امام 

ار رامکانات بیشتر و محی  مناسبی پدید آمد  از طرف دیگر سلطنت امویان منقرض و حکومت عباسیان هنوز استق

شهدا  و خون تیباهلکامل نیافته بود، عباسیان که برای پیش برد اهداف خود و برانداختن امویانان مظلومیت 

 .دادندیم نشانخوشروی  تیباهلکربال را دستاویز کرده بودند به 

مناسب فراهم گردیده بود که چنین فرصتی برای ا مه دیگر   یمح )ع(صادقبه این دلیل بود که برای امام  

تا اواخر دوران امامت خود که مصادف با سقوط حکومت امویان و استقرار  )ع(صادقمساعد نشده بود. امام 

(. 168: 1631الهامی، )نمودبسیاری تربیت  یهاتیشخصحکومت عباسیان بود به نشر تعالیم دینی پرداخت و 

حوزه  و در آمدندیمسرزمین اسالمی به پیشگاه ایشان برای کسب علم  واکنافاطرافوستان از چنان ه که علم د

: 1696شیخ مفید،بودند)چهار هزار دانشمند و محدث مصروف کسب علم و دانش  )ع(در  و تعلیم امام صادق

2 /121). 

ی که در اواخر حکومت امویانان و هاانقالبو  هاامیقدر تعدادی از  )ع(جعفر صادق امامبرای درک بهتر نقش 

ال را در قب )ع(اماممختصر نوشته و موضع  به گونهرا  هاآناوایل حکومت عباسیان صورت گرفت الزم است تا 

 ها بیان کنیم.آن

 )ع(صادقالف: قیام زید و واکنش امام 

حوادث سیاسی مهمی رخ داد که از آن جمله جنبش علویان )قیام زید بن علی در  )ع(صادقدر دوران حیات امام 

هـ ق( و جنبش  112و  111ی هاسالهـ ق و قیام محمد بن عبداهلل بن حسن و برادرش ابراهیم در  122سال 

 عباسیان بود که باع  سقوط امویانان و به قدرت رسیدن عباسیان گردید.

بر اهمیت علویان در میان مردم عراق بود. زید بن  دیتأکآغاز کرد،  )ع(نیحسالحرکتی که زید بن علی بن  

علمی در جامعه داشت، حرکت  ازلحاظ )ع(بود. با توجه به اهمیت زیادی که امام باقر )ع(باقرعلی، برادر امام 

نیامد  گرچه در شمار محدکان بود و به سبب علوی بودنش  به وجودی برای زید و حرکت انقالبی او ریگچشم

 فراوان مردم قرار داشت. موردتوجه
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اواخر ده دوم قرن دوم، زید پس از پشت سر گ اشتن یف سلسله اختالفات و مشاجرات لفظی با هشام  

هـ 122ر سال تا اینکه د  (622-621 :1691جعفریان، گرفت)بن عبدالملف، تصمیم به اعتراض علیه قدرت حاکم 

کار زید به خرو  کشید و در کوفه به شهادت رسید، او را در کناسه کوفه به دار  (1232/ 16: 1631طبری، )ق

 (.86: 1616نوبختی، )ختندیرو س س پیکرش را سوزانیده و خاکسترش را به رود فرات  (661: 1621مسعودی،)ختندیآو

و برخورد ایشان با خرو  زید و با فرقه به نام زیدیه که  )ع(صادقآن ه برای ما اهمیت دارد موضع امام  

. در هست -( 218: 1618همدانی، ) ندیاوو قا ل به امامت  کندیمپس از شهادت زید موجودیت خود را آغاز 

بوده است، چنانکه  )ع(صادقامام  ازجملهشیعه   مهبرخی روایات شیعه آمده است که زید از معتقدان به امامت ا

 ()است، امام ما در حالل و در حرام )ع(. )جعفرجعفر امامنا فی الحالل و الحرام: گفتیمکه  شدهنقلاز او 

 .(626: 1691جعفریان، 

یا امام  )ع(باشد، خواه از فرزندان امام حسن )ع(که فق  از اوالد امام علی اندیاماماما حاالنکه زیدیه قا ل به 

 )ع(این مسئله تا جایی رسید که امام صادق .(86: 1616نوبختی، )باشد، منتهی این امام باید قا م به شمشیر )ع(حسین

ضاد در ت گانهدوازدهبا اندیشه شیعی و عقیده ا مه  باورها  اما این شعارها و دانستندیمرا متهم به عدم عقیده جهاد 

 کرهأ لکنّی و ألراه إنّیاهلل  و بلی"دیفرمایم هاآندرباره قیام و دست به شمشیر بردن  )ع(صادققرار دارد و امام 

 .جهلهم الی علمی ادع أن

م                گ ارینم آنان جهل کنار در را خود دانش ولیاعتقاددارم  خدادرراه  جهاد به من خدا به قسم آری   

 .(661: 1691عفریان،ج )

از قیام نمودن و دست به شمشیر بردن در آن دوره را مناسب  )ع(که امام صادق دیآیبرماز روایات و قراین  

 گونههمانکه  کردیمی نیبشیپرا منتهی به شکست  هاامیق گونهنیاندانسته و با بینش سیاسی دقیقی که داشتند 

 همین دلیل مخال  قیام بود. شد بهکه گفته بودند 

 )ع(امامب: قیام ابومسلم خراسانی و واکنش 

 (123: 1626نرشخی، )برافراشت هیامیبنحکومت  هیعلهـ ق از مرو پرچم قیام را  128ابومسلم خراسانی در سال 

 الرضا من آل محمد "هم با شعار  ابومسلمخواست تا حکومت را قبول کند  اما ایشان ن  یرفت.  )ع(از امام صادق
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تا حکومت را به آل علی برگرداند  خواستیمو  کردیمو مردم را علیه امویانان تحریف  خواندیفراممردم را  "

 از را مردم و کردم، آشکار را مبارزه به دعوت من »فرستاد و در آن نامه چنین نگاشت:  )ع(و نامه به امام صادق

 .«نیست شما از برتر کسی دارید حکومت به رغبتی اگر فراخواندم، تیباهل از پیروی به امویانان اطاعت

و  (28/ 1: 1628اسد،  )«ماست زمان زمان نه و هستی، ما مردان از تو نه : »نوشت جواب در )ع(صادق امام

، صال  اندوستهیپپیشنهاد کرد و نامه نوشت که هفتاد هزار رزمنده به ما  )ع(هم نین ابوسلمه نیز خالفت را به امام

جواب رد داده و در پاسخ گفت: حکومت به دست سفا  خواهد افتاد و بعد به دست  )ع(کار را بنگر، امام

  .(28همان:  منصور)

 باسیانعکه گفته شد به واقعیت پیوست و  گونههمان  )ع(امامی نیبشیپی بعد دیدیم که این هاسالچنان ه که در 

بود، راجع  دهداکریپکه نسبت به او  یسوءظن باابوسلمه را  ورصمن بعدهااستفاده نموده و  شان نفعقیام به  نیاز ا

به قتل ابوسلمه داد و سفا  خواست خودش این کار را  دیتا  یرأنمود و او نیز  مشورتبه قتلش با ابومسلم 

 یدهیمکند  اما داؤود بن علی سفا  را از کشتن او منع کرد که با این کارت خود را مورد مآخ ه ابومسلم قرار 

ابوسلمه توس  افراد ابومسلم و حیله  باالخرهو سفا  نیز از ابومسلم خواست تا خودش این کار را انجام دهد 

/ 2: 1626ابن خلدون، ) کرده بود او را به قتل رسید هاآنخدماتی که در به قدرت رسیدن به  همهباآنسفا ، 

233). 

مرا  گفتیمو  دیبوسیمبه قتل رساند که برای زنده ماندنش دست پای منصور را  یباحالتابومسلم را منصور 

از تو نیست و فرمان قتل او را با ک  زدن  تردشمنکس برای من  گفتیمبرای دشمنانت باقی گ ار و منصور 

واقعه در سال و این  رساندندو او را به قتل  آمد دهدستور قتل او را صادر کرد و افراد منصور از پشت پرده 

سرنوشت مثل ابو سلمه  رفتیم هانامهنیز به دعوت آن  )ع(اگر امام صادق کهنیا. چه (299هـ ق بود)همان: 163

 .داشتینمو ابومسلم را 

ی هایریگجبههکه این زمان زمان ما نیست خود را از تمام  ابومسلمبا جواب دادن به  )ع(امام صادق 

 )ع(ویی امامی و پیشگطرفیبو ما نتیجه این  ردیگیمسیاسی و جنگ قدرت میان دو گروه امویانان و عباسیان کناره 

 شدن قدرت میان پسران او مطالعه کردیم. دستبهدسترسیدن منصور و  به قدرتی بعد با هاسالرا در 
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 )ع(امامج: قیام نفس زکیه و واکنش 

 سنح یعنی «مثنّی حسن» گفتندمی او به له ا و است خودشان اسمهم که «حسن» نام به دارند پسری )ع(حسن امام

 از. است مثنّی حسن زن الحسین بنت فاطمه. است الحسین عبداهلل أبا داماد دوم حسن. الحسن بن حسن دوم،

 به مادر طرف از هم پسر، این چون و «عبداهلل» نام به شودمی متولد پسری الحسین بنت فاطمه و مثنّی حسن

 «حضم عبداهلل» گفتندمی او به بود، خال  خیلی و پدر طرف از هم و شدمی متصل زهرا حضرت و امیر حضرت

[ )ع(فاطمه و )ع(علی به] نسب پدر از هم است، محض فاطمی یف و محض علوی یف که کسی عبداهلل، یعنی

 .مادر از هم و بردمی

 دوره اواخر با است مقارن هااین زمان. ابراهیم نام به یکی و محمد نام به یکی دارد پسرانی محض عبداهلل

 «زکیه نفس» نام به که است شریفی مرد بسیار محض عبداهلل بن محمد. هجری 166 سنه حدود در یعنی امویان

 بن محمد با ازجمله خود منصور هاعباسیان حتی کردند، قیام حسنی سادات امویان عهد آخر در. است معروف

 به و کردند دعوت ایجلسه در نیز را )ع(صادق حضرت. (286/ 2: 1626کردند)ابن خلدون،  بیعت محض عبداهلل

 سید که مه شما کنیم، بیعت محض بن عبداهلل بن محمد با خواهیممی همه و کنیم قیام خواهیممی ما گفتند ایشان

 عنوانبه خواهدمی محمد اگر چیست؟ کار این از شما هدف: فرمود )ع(امام. کنید بیعت هستید حسینیین

 انعنو این به خواهدمی اگر اما نمایم،می تأییدش و کنممی همراهی او با من کند، قیام منکر از نهی و معروفامربه

 یدتأی هرگز من و است دیگر کس نیست، او امت این مهدی کند،می اشتباه کند قیام است امت این مهدی او که

 .(136: 1696کنم)مطهری، نمی

و عبداهلل  )ع(در همان مجلسی که از بنی عبا  سفا  و منصور، از آل ابوطالب نیز امام صادق )ع(امام صادق

 محض عبداهلل یعنی زکیه نفس پدر به )ع(محض حضور داشتند و همه به عبداهلل محض بیعت کردند، امام صادق

 مجلس آن در که منصور یعنی زرد، قبای صاحب جز کسی هرگز و رسید، نخواهد خالفت به تو فرزند :گفت

 .(226: 1626یافت)ابن طقطقی،  نخواهد دست خالفت بر داشت، تن بر زردی قبای

 از چون و برد،می سر به غربت در پیوسته ایشان تر  از افتاد عبا بنی چنگ به دولت که زمانی از محمد

ساخت و بر مدینه استیال  آشکار را خویش قیام و کرد، ظهور مدینه در شد خودآگاه خانواده و پدر سرنوشت

 (. 221 :همان)بازنمودها را یافته و حاکم عباسیان را خلع نمود و خودش بر آن قاضی تعیین نمود و در زندان

همان: )رسدهـ ق توس  عیسی بن موسی برادرزاده منصور به شهادت می 111باالخره محمد بن عبداهلل در سال 

221.) 
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در برابر قیام محمد نفس زکیه از همان اول کار و مجلسی که برای بیعت به او ترتیب  )ع(موضع امام صادق

به همین  دیدمی، انجامش را نیز کردمیکه از وضعیت جامعه و سیاست آن روز  بینیپیششده بود روشن بود و با 

که قا ل به قیام به شمشیر بودند حمایت نکردند در عوض  هایجریاناز قیام نفس زکیه بلکه از تمامی  تنهانهدلیل 

که حکومت امویان را به خود مصروف  هاجنگو  هاقیام، هاشورشاز دوره ضع  قدرت امویان، گسترش  )ع(امام

کرد نهایت استفاده را نموده و به ترویج مکتب ناب شیعی پرداخت و شاگردان زیادی را تربیت نمود و با این 

 طری  نقش مهمی در گسترش فرهنگ ایفا نمودند.

 گیرینتیجه

م، را نیز بیان کردی هاقیامنتیجه آن  را بیان کردیم و )ع(دیگر موضع امام صادق هایقیام الیالبهکه در  گونههمان

و ما این مسئله را در  پنداشتنمیبرای قیام آماده که شرای  را امام صادق بود  یگونهکه مقتضیات زمان به 

امام به ابومسلم، مشاهده کردیم ضمن این مسئله یاران امام و شیعیان حقیقی محدود و اندک بود و او  نامهپاسخ

 درباره قیام و دست به شمشیر )ع(صادقمام بود شوند. ا نامعلومآن  سروتهکه  هایجریانوارد نخواست تا شیعیان 

 آنان جهل کنار در را خود دانش ولیاعتقاددارم  خدادرراه  جهاد به من خدا به قسم : آریدیفرمایم هاآنبردن 

  .گ ارمینم

و شناخت که از وضع سیاسی و اجتماعی آن روز داشتند، به نیاز جامعه، مصالح عمومی  بادانش )ع(امام صادق

 وجود بهکه در آن عصر  هایجریانو توسعه علوم و معارف اسالمی پرداختند و خ  دقی  شیعی را نگ اشتند با 

  اسی بود و مطابسی هایگیریجبههنسبت به  پایدارترعلمی را که  هایحرکتآمده بود خل  گردد و بجای آن 

 را انتخاب نمودند.  -شرای  و نیاز عصر بود
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 چا  دوم

یوسفی اشکوری، تهران، شرکت سهامی ، جلد اول، ترجمه حسنامام صادق و مذاهب چهارگانه(،  1628اسد، حیدر، ) .6

 انتشار

 ، قم، انشارات مکتب اسالمسیری در تاریخ تشیع(، 1631الهامی، داود) .1

 ، قم، انصاریانسیاسی امامان شیعه ت فکری وحیا(، 1691جعفریان، رسول، ) .1

 قم، پشوهشگاه حوزه و دانشگاه، چا  یازدهم ،1 ، جلدتاریخ تشیع(، 1686حیدری آقایی، محمود و دیگران، ) .2

 ، تهران، دفتر نشر معارف، چا  سومتشیع در تاریخ(، 1682خضری، احمدرضا، ) .3
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 *محمد جاوید جویا

 چکیده

 تعقیبانه خالفت اسالمی و ب تأسیسو عربستان  جزیرهشبهنزول وحی یعنی  مبدأپس از تثبیت جایگاه اسالم در 

روپا و ا آسیاگسترش فتوحات اسالمی در زمان خلفای راشدین  اسالم در بسیار از نقاط دور و نزدیف افریقا، 

تدا جنبه اب گرچهدین رسمی و جدید خودش را تثبیت کرد. این دین  عنوانبهو در خیلی از مناط   یافتهگسترش

 هایسرزمینشد. حضور فاتحان مسلمان در تبدیل  هاتودهبه دین اجتماعی و  مرورزمانبهسیاسی داشت ولی 

سترش واقع شد. گ متکردر اجتماعی شدن این دین  تدریجاًو برخورد مردم این مناط  با فاتحان  آشناییو  شدهفتح

، خاورمیانهبرعکس گسترش اسالم در مناط  هم ون ایران،  اندونزی در خصوصاًجنوب شرقی  آسیایاسالم در 

مناط  نه با لشکرکشی، جنگ و  این دروپا و نواحی مدیترانه  بود، چه اینکه این دین خراسان، شمال افریقا، ار

 طورهببازرگانی و اقتصادی صورت پ یرفت. گسترش اسالم در اندونزی و  هایفعالیتفتح مناط  بلکه از طری  

انی مصروف بوده است. بازرگ وآمدرفتبه  آنجااست که در  شدهانجامکل در جزایر ماالیا از طری  بازرگانانی 

عنی ی دیرترسایر مناط ،  برعکسزمانی روا  اسالم در این مناط  است که  ایسلسلهوجهه دیگر این تفاوت در 

است. اینکه چرا اسالم تا قرن سیزدهم به این مناط  و جزایر ورود پیدا نکرده  شدهانجامقرن سیزدهم  اخیر اودر 

ا از ر هاسرزمینوحی و این جزایر، موانع طبیعی و دوری این  مبدأیاد بین ز ایفاصلهدر  تواندمیبوده است را 

در نهادینه کردن اسالم در این کشور و مناط  و  فراوانزمانی  تأخیر باوجودسایر کشورهای اسالمی دریافت کرد.

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه بین المللی اهل بیت* 

 اسالم دراندونزی و گسترشچگونگی ورود 
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کشور مسلمان در جهان  ترینجمعیتدیگر اسالمی، این کشور با  هایسرزمینفاصله زیاد این سرزمین از 

 .باشدمیمسلمان  مردماناست که نود فیصد  شدهشناخته

 ، اندونزی، مساجدآسیاواژگان کلیدی: اسالم، بازرگانان، مسلمانان، شرق 

 مقدمه

 در میان کشورهای اسالمی کشور ترینپرجمعیت عنوانبهمباشد که امروز  آسیااندونزی کشور در جنوب شرق 

. این کشور از تعداد زیاد جزایر تشکیل باشدمیبعد از چین، هند و امریکا  پرجمعیتاسالمی و چهارمین کشور 

 هاییینآ. تا قبل از ورود اسالم به این کشور، باشدمیسوماترا، جاوه و برنت  مهمانیافته است که جزایر بزرگ و 

گسترش  .گرفتمیهندویسیم در اندونزی مورد پرستش و تکریم قرار  و بودا یاروا  پرستی، نیاکان پرستی، 

 هایحکومتیعنی قرن سیزدهم نه توس  حمله و تشکیل  وسطیقرون اخیر اودین اسالم در این کشور در 

از  ایعده واسطهبه مرورزمانبهاسالمی بلکه بوسطه ای بازرگانان عرب، ایرانی و هندی انجام شد. این دین 

ن این ناحیه برای قدرت گیری بیشتر و ارتباط با شبکه تجاری مسلمانان و هم نان تفوق یافتن در برابر پادشاها

در این کشور واقع گردیده و هم نان توس  صوفیان و مهاجران  موردقبول دیگر بودا یبرهمایی و  هایحکومت

محلی این مردم به هویت اصلی این  بافرهنگ آمیختندر میان روستاییان و مردم عادی گسترش یافت و با درهم 

به اسا   هاهلندی خصوصاً هاخارجیمردم تبدیل شد. اسالم در قرون بعدی در زمان استعمار اندونزی توس  

استقالل تبدیل شد. بعد از کسب استقالل نیز اسالم  برعلیهمشترک و پیونددهنده این مردم برای مبارزه جمعی 

ر نقش خود را در تشکیل حکومت و تدوین قانون اساسی حفظ کرد. در این دین اکثر مردم این کشو عنوانبه

تحقی  روی عوامل کلیدی که باع  شد اسالم در این مناط  رشد کرده و به دین اغلب مردم تبدیل شود، مبتنی 

خ چگونگی گسترش اسالم در بطن این جوامع پاس ستالبر منابع معتبر بح  شده است و تالش شده است تا به 

 توجه یافت شده و بیان شود. رخورد
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 شناخت کلی و عمومی کشور اندونزی

دو برابر  اًتقریب، کیلومترمربع میلیونموقعیت دارد با وسعت حدود دو  آسیااندونزی در انتهای جنوب شرقی قاره 

جزایر  ،آنجزایر  ترینبزرگکه  باشدمیمتعدد  هایجزیره. این کشور متشکل از باشدمیامریکا  تگزا ایالت 

که امروزه  الجزایرمجمع. کلمه اندونزی  یا جزایر هند شرقی به تمام باشندمیجاوه و سوماترا  هاینامتحت 

. این اسم در حقیقت یف اسم جغرافیایی بوده که بر کلیه جزایر رودمیاطالق  دهدمیسرزمین اندونزی را تشکیل 

ست و از اینرو به معنی جزایر هند معروف بوده است. ا شدهمیفی ین اطالق  ازجملهو استرالیا  آسیابین 

به  ایرالجزمجمعاست. این  قرارگرفته آرام، استرالیا و اقیانو  آسیااندونزی در اقیانو  هند بین  الجزایرمجمع

دنیا است که  مناط  ازیکی  الجزایرمجمعخاص برخوردار است. این  اهمیتدلیل نزدیکی به تنگه ماالکا از 

جزیره خورد و بزرگ است  16366مشتمل  حدوداً اندونزی. گیردمیصورت  دراناتشفشانی  هایفعالیت بیشترین

 نوگینها ب مرزاناست. تنها مرز خشکی اندونزی با کشورهای خارجی  امتدادیافته نوگینهماالیا تا  جزیرهشبهکه از 

زی اندون الجزایرمجمعو هوای اندونزی به دلیل قرار گرفتن در دو طرف خ  استوا، گرم  و بارانی است.  ازاست. 

 دهشواقعمختل  از سطح دریا  هایارتفاعپراگننده با  طوربهاز وحدت و یکسانی برخوردار نیست و جزایر 

 (28-21: 1631است.)ولف،

ین موقعیت باع  شده است که عده زیاد مردم به زراعت و ا باشدمیمساعد  کامالًاندونزی برای زراعت 

مصروف کار شوند. عمده محصوالت غ ایی اندونزی را برنج، نشایسته، ذرت، لوبیا، بادام، نارگیل و غیره تشکیل 

. کنندمیدیگر برای بازارهای جهانی تهیه  هایادویه. کشاورزان محصوالتی از قبیل نارگیل، قهوه، فلفل و دهدمی

ند اندونزی کشور است زراعتی ولی عالوه بر این مردم اندونزی به ماهی گیری، کارهای معدنی و صنعتی هرچ

 (2-1: تابی.)سفارت اندونزی در تهران، باشندمیهم مصروف 
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درصد  31. اندونزی برخوردارند، استخرا  معادن هم از اهمیت باالی در اقتصاد اندونزی کشاورزیبر عالوه 

د هفتاد و حدو باشدمینفت)اوپف( هم  صادرکنندهو عضو کشورهای  کندمیوب شرقی را تولید جن آسیایینفت 

 .(221-226: 1691.)گلی زواره، دهدمیدر صد صادرات انرا نفت و گاز تشکیل 

 بررسی مختصر تاریخ اندونزی 

. پایتخت این کشور جاکارتا، باشدمینفر چهارمین کشور پر نفو  دنیا  میلیون 269 حدوداًاندونزی با داشتن 

ته که تشکیل یاف گوناگون. این کشور از اقوام باشدمیو واحد پول ان روپیه  اندونزیاییزبان رسمی این کشور 

سیاسی تسل  دارد. تاریخ اندونزی به  امور برفیصد از نفو  کشور،  16با حدود در اختیار داشتن  هاایجاوه

 یرتأک، شدندمی ج بانو منابع طبیعی این کشور  بازرگانی خاطررجی که به خا هایقدرتمیزان زیاد از نفوذ 

 پ یرفته است.

 دانگردیدهیافت  اندکردهمی زندگیکه سه هزار سال قبل از میالد مسیح در اندونزی  هاانساناز حیات  آکار

(  استاد   اچ 2: 1661امیرسنی، (به دست نیامده است. آنانولی تاریخ مدونی از چگونگی تمدن و نوع زندگی 

ه است. و شایستگی روش ساخت خوبیبهخود تاریخ اولیه اندونزی را  شناسیواژهو  شناسیزبانکرن با تحقیقات 

خویشاوندی نزدیکی با نیاکان اقوام  الجزایرمجمعساکنان  ترینقدیمداللت دارد که  بران ظاهراًاین تحقیقات 

از این کشور  ایجزیرهاست و در هر  شدهتشکیلاریخ اندونزی از اقوام مختل  . در طول تاندداشتهمالنزی 

 (61: 1631این اختالط نشادی و زبانی را مشاهده کرد. )ولف، تواندمی

را میان مغوالن و  هایشباهت هاآن دادندمیمشهور، نشاد اندونزی را از فروع نشاد مغول  شناسان نشاد ایعده

چشمان تنگ، موهای راست و رنگ زرد خصوصیاتی است که با مغوالن  ازجمله انددهآور دست بهاین مردم 

و خود در سواحل مسکن گزین  اندبودهکه اجداد فعالی اندونزی دریانورد  معتقدنددیگر  ایعده. ولی خوانندمی

سنگ حجر و  هایدورهکه در  اندبودهو استفاده از مفرغ هم بلد  تراشیسنگو در عالوه این مردمان به  اندشده
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که این مردمان در دو دوره به اندونزی  گویدمی چنینهم. این نظریه اندگ شتهبه یادگار  هاینشانهمفرغ از خود 

ق م  6666دوره مفرغ حدود  تمدن وعصر حجر  تراشیسنگ. دوره اول مهاجرت در عصر اندکردهمهاجرت 

خود را با  رفتهرفتهاست.این مردم  شدهانجامقبل از میالد  266در  هامهاجرتاست و دوره دوم از  شدهانجام

عناصر جدید زندگی انروز وف  داده و اسا  جامعه امروزی اندونزی را تشکیل داده است. نظریه دیگری که 

 رنگایقهوهکه دارای پوست  قدکوتاهکه این مردم از نشاد  گویدمیاست  شدهبیاننشاد و مردم این سرزمین  درباره

. )سفارت اندونزی در تهران، دادندمیدر شمال سیالن هستند(  ایقبیله) ودای افراد  "ودای "از نسل  باشندمی

 (12-9: تابی

 ادیان  و مذاهب در اندونزی قبل از اسالم 

 و ازگوناگون و  کشاورزیمختل ، محصوالت  هایادویهانبوه،  هایجنگلموقعیت مهم جزایر اندونزی در کنار 

هوای گرم و بارانی در طول تاریخ این جزایر از ازمنه باستان تا دوران حاضر به اندونزی این امکان را داده است 

اولین  روزاینامختل  ارتباط بازرگانی و سیاسی داشته باشد.  هایآ ین وگوناگون و کیش  هایملتکه بتواند با 

 ندوهایهباستان با هندوستان و تاجران هندی بوده است. نفوذ  ارتباط نزدیف که این جزایر داشته است در ازمنه

 ادآوری. البته باید درامدنداز جزایر به این کیش  ایعدههندو به اندونزی شده و مردم  آییندوران باع  ورود  دران

ه بعد وده کهندو  پرستش ابا و اجداد و اعتقاد به اصالت رو  در اندونزی وجود داشته ب آیینشد که قبل از ورود 

 دا یبوهندو، کیش  آیینهندو، از این رسم و رسومات تا حدی کاسته شده بوده است. به تعقیب  آییناز ورود 

خود ج ب کرده  سویبهاست که مردم را  واردشدهم هب به این سرزمین  بودا یتاجران هندی  واسطهبه

 (2: 1682است.)الهیاری، 

 گرجلوهدریایی، اندونزی را مکان خوشایند برای بازرگانان  هایطوفانب های گرم و عدم وجود آ 

خود رسیده بود که ناشی از ارتباط با بازرگانان بود. از  حداعالیبهدر سواحل این جزایر  سازیکشتی.کردمی

تر شبه راه انداخته شد و بی چین وجاوه با هند  خصوصاًطری  اقیانو  هند بازرگانی مناسبی میان جزایر اندونزی 
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میاوردند. به دلیل بادهای موسمی در  دست بهجزایر در اندونزی از همین طری  کاالهای خود را از هند وچین 

زی در یف از جزایر اندون پهلوگیری، نیاز به کردندمی آمد، بازرگانان که میان هند و چین رفت و آسیاجنوب شرق 

از  یبودا هندو و  هایآیینه وزیدن کنند. از این طری  در تنگه ماالکا داشتند تا بادهای مواف  شروع ب ویشهبه

 خوبیبه واندتمیرا  بودا یهندو  آیینبازرگانی این دو کشور و  تأکیراتطری  هند و چین گسترش کافی کرد که 

 (13: 1691در این جزایر مشاهده کرد.)فورشی، 

هندو در این سرزمین در ازمنه باستان  و بودا ی آییندر گسترش  توجهقابلمردمان هندی که نقش  عالوه بر 

به این  ودا یب آییندارد، چین نیز کشور دیگری بوده است که با گسترش رواب  تجارتی و سیاسی منجر به نفوذ 

 این درز ان رو بودا ی آیینعمی   تأکیراز  خوبیبهدوران  آزان ماندهباقی بودا یجزایر شده است. مجموع از معابد 

 (18-16: 1631.)ولف، کندمیسرزمین حکایت 

 مشخ  هایخصوصیتدوران دین پ یری مردم این سرزمین را به سه دوره مشخ  با  تواندمی طورکلیبه

مثل  گراطبیعتو م اهب  هافلسفهدر  تواندمیکه تجلی انرا  گرفتهنشأتهند  قارهشبهتقسیم کرد. دوره اول از 

ه در ، کباشدمیسرزمین  این درمربوط به فرایند گسترش دین اسالم مشاهده کرد. دوره دوم  بودا یهندو  آیین

گ اشته است. دوره سوم با شروع استعمار و ورود استعمار گران  تأکیرابعاد مختل  بر فرایند زندگی این مردمان 

 یونمیلو در حدود دو  باشدمیسرزمین  این درتثبیت دین مسیحیت  درصددکه  خوردمیسرزمین رقم  این در

 (21: 1682هم در این سرزمین وجود دارد.)امیرسنی،  فعالًمسیحی 

 چگونگی ورود اسالم به اندونزی 

نهاد دین اسالم  زوالروبه کردمیاز این جزایر حکومت  هایقسمتدرست زمان که ام راتوری موجوپاهیت که در 

ه سوماترا و جاوه و ماالیا و بانتام و عناصر فرهنگی اسالم به این سرزمین راه یافت. مناط  اچه در شمال جزیر



 

 

 گسترش اسالم دراندونزیو  ورود چگونگی 41

.)سفارت آوردندهندو را ترک کرده و به دین جدید روی  آییندر مغرب جزیره جاوه از اولین نقاطی بودند که 

 (6: 1661اندونزی، 

حد  زد  تواندمیکه  اندداشته آمدبازرگانان عرب و مسلمان در طول قرون اولیه هجری به اندونزی رفت و 

بوده است. اعراب برای تسهیل تجارت خود  واردشدهدودی در همان قرون اولیه هجری به اندونزی اسالم در ح

که  تاجران حالدرعین.کردندمیاقامت  جا درانو مدتی  ساختندمیتجارتی  هایپایگاهدر بعضی نقاط برای خود 

رای سواحل جزایر اندونزی ببا چین ارتباط تجارتی داشتند برای شناختن دقی  زمان طوفان و رفع خستگی در 

، کندمی. تاریخ وقایع چین میزان حساب روسای اعراب را در سواحل غربی سوماترا معین گزیدندمیمدتی سکنا 

بعضی از اچینی های  کههنگامیم  1111ورود اسالم به اندونزی در سال  دربارهولی اولین شر  وقایع تاریخی 

سترش . گرودمیعرب بنام عبداهلل عری  گرفتند، شروع  نفر یفگرم از  آغوششمال غربی سوماترا اسالم را با 

اتفاق  الدینبرهانشاگردان وی وخصوصا یکی از شاگردان مشهور وی بنام  واسطهبهاسالم از این بعد 

 (13.)سفارت اندونزی،بی تا: افتدمی

تجارتی ساخته و حتی با زنان بازرگانان مسلمان در سواحل و نقاط از جزایر اندونزی برای خود پایگاه  

ان دیار و فقرا را با کمف و  بردگان ایعده. در کنار تشکیل خانواده دادندمیو تشکیل خانواده   کردهازدوا  آنجا

. این کردند ریزیپایهاولیه مسلمانان را در این جزایر  هایهستهکه به ترتیب  کردندمیهمکاری به اسالم دعوت 

تالش  و گرفتندمیدیار نیز رابطه  اسالمیانای بهبود وضع تجارتی خود با حاکمان غیر بازرگانان مسلمان بر

کنند، از این طری  این بازرگانان منجر به رشد اسالم در این مناط   برقرار هاآنراب  دوستانه با  کردندمی

 (299-222: 1619گردیدند.)سیر توما ، 

که  اندبوده هایصوفی، اندداشتهگسترش اسالم در اندونزی در کنار بازرگانان، گروه دیگری که نقش در  

 دست به فرار هاصوفی، خیلی از هامغول. بعد از سقوط بغداد توس  اندکردهاز عراق و هند به اندونزی مهاجرت 

صوفیانه و نرم خود باع   هایشیوهشدند. این گروه به  الجزایرمجمعکشورهای نظیر هند و س س  راهی وزده 
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 که پس از حمله مغول و به تعقیب گویدمی بارهدراین.استاد مطهری ب یوندندشد که خیلی از مردم عام به اسالم 

ایه داشتند ناگزیر شدند با سرم آشناییدریایی  هایراهان تیمور به ایران و عراق خیلی از مردمان جنوب ایران که با 

شرقی و اندونزی اقامت گزیدند  آفریقایین مردمان که در دوردست رفته وسکنه گزینند. ای هایسرزمینخود به 

 (681: 1626اسالم به این سرزمین شدند.)مطهری، ورودباع  

ر د هاآنصوفیان و معلمان روستایی در گسترش اسالم بین مردمان عادی اندونزی نقش مهمی داشتند.  

غی پرداختند تبلی هایفعالیتبه  ایگسترده طورهبو  کردندمیمعلمانی در میان کشاورزان فعالیت  عنوانبهاندونزی 

. به همین دلیل قراردادندمردم این مناط   هویت وبخشی از فرهنگ  عنوانبهخود اسالم را  هایفعالیتو در اکر 

 ، .)الپیدوآوردندمردم به اسالم روی  شماریبی ایعدهجنوب شرقی، برخالف هند و بالکان  آسیاییبود که در 

1691 :612-626) 

 معارف اسالمی کردندمی آمدرفت و  آسیابازرگانان مسلمان که در کجرات در هند با جزایر جنوب شرقی  

ین ا بودا یهندو و  آیین مقابل در مرورزمانبهو عالی با خود به این جزایر حمل کرده و  برجسته بافرهنگرا 

قیم در برابر حکومت هندو مجوپاهیت قرار گرفت محل قد علم کردند و به رشد جمعیت مسلمانان، این طبقه مست

 (19: 1661و زمانی که این ام راتوری سقوط کرد، رشد گسترش اسالم سرعت گرفت.)سفارت اندونزی، 

با تقابل مسلمانان و سقوط ام راتوری م وپاهیت اندونزی برای مدت یف قرن مرکز تبلیغات اسالمی در 

عقب  تدریجاًم  در این جوامع، م هب و فرهنگ برهمایی و هندو گردید. با پیشرفت اسال آسیاجنوب شرق 

و در حاشیه قرار گرفت و توسعه و گسترش اسالم با سقوط حکومت مجو پاهیت قوام یافت.)سفید  شدهرانده

 (62-61: 1612دشتی، 

و امور  م دولت جدید بنام ماالکا روی کار امد که به تجارت 11پس از سقوط ام راتوری مجوپاهیت در قرن 

بود.  مدهآگفت که یف دولت تجاری بود که بر اساسات تجاری روی کار  تواندمیبازرگانی بسیار عالقه داشت و 

و با تجار و  ورزیدهنمیتالشی برای انجام امور مختل  ابا  هیچکردن منافع خود، از  برآورده ازبهر روازاین
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ارتباط برقرار کرده و از   دادمیو مراودات تجاری انجام  کردمیبازرگانان کشورهای مختل  که به ماالکا سفر 

 آشنا، زمامداران این ام راتوری با بازرگانان مسلمان هاحمایت. در جریان این ارتباطات و کردمیحمایت  هاآن

است، شخصی بنام  یادشدهپادشاهان این ام راتوری که در قرون بعدی از وی  ازجملهشده و به اسالم گرویدند. 

بوده و از نگاه م هبی  پیرو م هب شافعی  ایبخشندهبیان کرد که پادشاه سخاوتمند و  تواندمیلف ظاهر را م

بوده است. وی به امورات و معارف اسالمی بسیار معتقد و پای بند بوده است که از فقها و عالمان مسلمان ان 

 شدهمیانجام  خوبیبهعصر وی اعمال اسالمی نظیر نماز، خواندن قران  در وکرده  جانبههمهوقت حمایت 

 (216: 1663است.)ابن بطوطه، 

که با  کندمیاین نکته را بیان  اندشافعیاکثریت مردم که پیرو م هب  عالوهبهشافعی م هب بودن این شاه 

نظر بگیریم پیروی از امام شافعی  در اندم هبمسلمانان کشورهای همسایه که اغلب حنفی  ایمقایسهتوجه به 

افته و نفوذ شیوع ی اندآمدهمیبوسله تجاریکه از سواحل ماالمبربه جاوه  کراتبهبوده است که  تبلیغاتیبه دلیل 

 (19: 1682است.)اصفهانی،  پیداکرده

 م هبعهشیکه  ، بودند. ایرانیانرفتندمیمهاجرین هندی، مغولی و ایرانی با گروه مسلمانان که به اندونزی  

ن پاسایی که نایب ریس ناوگا گویدمیبودند تا حدودی توانستند مردم را به اسالم و تشیع دعوت کنند. ابن بطوطه 

که س س مردم اندونزی به عربستان برای انجام مراسم حج و هم نان  هایمهاجرتیف ایرانی بنام بهروز است. 

 (211: 1691ذ تشیع در اندونزی شد.)گلی زواره، تبلیغات وسیع مبلغین عربستانی موجب کاهش نفو

که سلطان مسلمان سوماترا با دربار دهلی رواب  دوستانه  گویدمی چنین مشهوردان  جغرافیهسیا  و  بطوطهابن

بودند و تخم م هب جدید را کاشته  مستقرشدهتجار دکن در بسیار از جزایر  آنایجاد کرد ولی خیلی قبل از 

 بودند.

ه روی ک یادکرداز واقعات مشابه دیگر هم  تواندمیبه تعقیب این واقعه که حکومت ماالکا به اسالم گروید، 

است. در اواخر قرن پانزدهم میالدی یکی از شاهزادگان  قرارگرفته متکربسیار  هاسرزمینگسترش اسالم به این 
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د. این شاهزاده س س به هند سفر کرد و در ارتباط با مبلغین اسالمی به اسالم گروی براکرقسمت غربی جاوه 

یف مبلغ اسالمی ظاهر گشته  و اسالم را در نقاط مختل  جزایر اندونزی معرفی کرد. یف قرن   عنوانبهبازگشت 

در شرق جاوه یف مبلغ اسالمی دیگر بنام موالنا ملف ابراهیم به تبلیغ این دین پرداخت و ناحیه  بعدازایننیم 

تعداد زیاد مبلغین اسالمی به خار  از این ناحیه  ازاینجاتبلیغات اسالمی شد که  مرکزن گریسف در این زما

این جزایر به اسالم گرویدند. در این هنگام که تبلیغات اسالمی در مناط   مردم ازکثیرری  ایعدهو  شدهفرستاده

ه جزایر ملوک رسید. به تعقیب این، تاجران ب واسطهبهجاوه و هم نان سوماترا به او  اش رسیده بود، دین اسالم 

 آوردنداسالم  1181شگرفی نهاد  پادشاه منطقه تیدوبا ملتش در سال  تأکیرمهم رخ داد که به رشد اسالم  ایواقعه

این دین را در اقصا نقاط حکومت و  توانستن، تالش کردند و هاناحیه درانو با کمف هیات مبلغین مستقر 

 (18ادینه کردند.) سفارت اندونزی، بی تا: مملکت اش گسترش داده و نه

داشتن اهداف سیاسی  ازبهراهداف تجارتی،  عالوهبهم هب  بودا یهندو و  هایحکومتاز  ایعده حالدرعین

 هاآن.هدف اول آوردندمیمبتنی بر دو هدف به اسالم روی  معموالً هاحکومت. این گرویدند اسالمبه  گاهینیز 

وانند این بود که بت هاآنگردند و هدف دوم  قدرتمندتراین بود که بتوانند در مقابل مخالفین هندویی داخلی خود 

مقابله با مخالفین هندو، اختالف با مسلمانان را نیز از بین ببرند  عالوهبه مسلمانان بابا گرویدن به اسالم و اتحاد 

 ، به مراسم دینی واکثراً هاناحیهشند. در کنار این پادشاهان این تا دوام و بقای حکومت شانرا تضمین کرده با

ه گاها قصدا با توجه ب روازاینای برای افزایش قدرت درونی و جادویی خویش می نگرستند،  وسیلهبهم هبی 

 (128: 1631.)برنارد، آوردندمیدالیل باال به این دین جدید روی 

نخست گسترش اسالم و دوره فتوحات  ایدورهبا  آشکاریتفاوت  در این مقطع زمانی از یف تواندمیپس 

. در این دوره ما برای اولین بار پرداختندمیسخن گفت که در این دوره  تجاران مسلمان به گسترش این دین 

د و رسمی به اسالم می گیرو طوربه، آسیاقدرتمند در جنوب شرقی  نسبتاًشاهد این هستیم که یف ام راتوری 

جدید  . این رسمیت بخشیدن به دینکندمیرسمیت سیاسی داشت غلبه  قبالًکه  بودا یسالم بر دین هندو و دین ا
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در این  هگرچاست.  شدهبررسی ارزنده ومفید  خیلیکردن این دین  ایتودهو غلبه بر ادیان قبلی در گسترش و 

دست بکار  هاآنو س س حاکمان به تعقیب  آوردندمیاول توده مردم به دین جدید روی  طورمعمولبهجزایر 

 .شدندمی

تجاران از طری  ارتباط با سالطین، تشکیل خانواده  و برقراری رابطه با  واسطهبهدین اسالم ابتدا  ترتیباینبه

مسلمانان، عدالت محوری این دین جدید، غیر  پ یریانعطافمردم عام، به جزایرپراگننده اندونزی وارد شد. 

 ای گروهای باال به نتایج واسطهبهی بودن این مبلغان و تاجران، در کنار عوامل عمده برای رشد این دین استعمار

 هایحکومتشده و با رشد روزمره اسالم، اختالفات با  زیادترمسلمانان  ایعده مدتی ازخوبی منجر شد. بعد 

. دشمیاختالفات افزوده  راین به وزهرر باگ شتو  گرفتمیجزایر شکل  این درم هب حاکم  بودا یهندو و 

یکی پی دیگری سقوط کرده  تدریجبه هاحکومت، این هاحکومتاین اختالفات و ضع  درونی خود  درنتیجه

ی م حساببهتاریخ  این درعط   اینقطه. سقوط حکومت مجوپاهیت گرفتندمیجدید  هایحکومتو جایش را 

اید که به تعقیبش حکومت ماالکا کامال از مسلمانان حمایت کرده و این دین را پ یرفتند. به تعقیب این واقعه 

مردم، مناط  وسیعی  ایتوده، صوفیان و هادولتو با کمف مبلغین،  گرویدنددیگری هم به اسالم  هایحکومت

اندونزی وارد شد. در قرون بعد که  الجزایرمجمعبه  دین اسالم ترتیباینبهاز این جزایر به اسالم گرویدند و 

یک ارچه مسلمان در برابر این  هایتوده عنوانبهبه این سرزمین وارد شدند مردم این خطه  هاپرتغالیو  هاغربی

 .کردندمیو مبارزه  کردندمیاستعمار گران قیام 

 اسالم در اندونزی فعلی

تند زیادی هس ایمکانهاست. امروزه در اندونزی مساجد، مدار ، مکاتب و  یافتهگسترشبسیار  اندونزیاسالم در 

ممزو   کامالً. اسالم در میان فرهنگ محلی مادی و معنوی مردم پردازندمیاصول دینی و م هبی  آموزشکه به 

 مشخ  بین زندگی مادی و معنوی خ  تمایزی کشیده است و اسالم بیشتر جنبه معنوی طوربهشده است. ولی 
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خود  28به اموری مانند مرگ، ازدوا ، زیارت.... را به خود گرفته است تا مادی. قانون اساسی اندونزی در اصل 

هرکس را به پیروی از دین و م هب  آزادیاسا  دولت به اعتقاد به خدای واحد را بیان کرده است و گفته است 

 (11: 1632.)وارسته، کندمیو اجرای مراسم و وظای  م هبی خود تضمین 

اینکه اسالم دین اکثریت مردم اندونزی  رغمعلیاست و  شدهدادهم اهب و ادیان در اندونزی  آزادیبااینکه 

اسا  محکم برای تشکیل حکومت در اندونزی مطر  نشده است. دولت برای  عنوانبه، ولی اسالم هرگز هست

انجام امورات دینی مانند ازدوا ، مرگ، امور اوقاف و مساجد و مدار  به تشکیل وزارتی بنام وزارت دین اقدام 

 هایهتودو  روستاهاکرده است که از تشکیالت وسیع برخوردار است. از این طری  دولت ارتباط خویش را با 

 (1622: 1691.)الپیدو ، کندمیساکن در روستا برقرار 

مسلمانان اندونزی تا حدود از بعضی جهات با مسلمانان سایر قست های جهان اسالم به خصوص اعراب 

 رماد ازاستفاده نکردن زنان اندونزی از نقاب و گرفتن سلسله نسب  هاتفاوتاین  ازجملهدارند.  هایتفاوت

ن محلی ای بافرهنگ. علت این امر شاید این باشد که اسالم باشدمیپدر در بعضی مناط  از اندونزی  جایبه

اسالمی در زندگی فردی و اجتماعی و رواب   هایارزش. اندشده آمیختههمباهم ممزو  شده و به  عمیقاًمناط  

 (161-162: 1616.)دیتو ، *باشدمیبوده و  متکراجتماعی این مردم بسیار 

در همه  حدوداًخود را  هایفعالیتو نهادهای اسالمی بسیار فعال هستند و دامنه  هاسازمانامروزه در اندونزی 

تنگاتنگی را میان مردم و جماعت مسلمانان با مدار  و نهادهای  ایرابطهو یف  انددادهمناط  کشور گسترش 

 (261: 1636.)ایر ، اندآورده جود بوددینی 

و و جود دارند که از حی  اینکه مساجد از بدو تاریخ اسالم تا زمان  اندشدهساختهدر اندونزی  فراوانمساجد 

مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است، در اندونزی نیز از جایگاهی  هایفعالیت مراکزفعلی به 

                                                           
  - اسمیت، دیتوس، سرزمین و مردم اندونزی، صص 131-131*
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است.ساخت مساجد در  کرده ایفاباالی برخوردار بوده است و در طول حیات اسالمی این کشور نقش مهم را 

عربی متفاوت مباشد. در معماری  ویشهبهاسالمی  کشورهایاندونزی از دید سبف معماری تا حدود با دیگر 

 خوبیبهساخت مساجد اندونزی سبف معماری و فرهنگ محلی، معتقدات برهمایی و عقاید بومی اندونزی 

که ریشه در فرهنگ م هبی بومی اندونزی  داروشهگ هایطاقمشهود است. امروزه در اغلب مساجد اندونزی 

م عربی ه هایمنارهو  اندشدهساختهو به شکل مدور  قرارگرفتهمدور گنبدهای عربی پهلوی هم  هایطاقدارند با 

. در اجرای مراسم م هبی و دینی مردم اندونزی بسیار از عادات و رسوم مخصوص اندشدهح فاز ساخت مساجد 

 (292: 1622است. )اسعدی،  واردشدهاز عقاید و تظاهرات قدیمی بومیان اندونزی نیز  یوعدههندوان 

 گیرینتیجه

 قیناًیگوناگون راه خود را به اندونزی و مالیزی باز کرد و گسترش یافت.  هایروشو  هاراهدین اسالم مبتنی بر 

 الجزایرمجمعاین  خوینرم نسبتاًاز این عواملی را که به گسترش، تثبیت و رشد اسالم در میان مردم  ایهمهاگر 

ه که تجارت و بازرگانان نقش اساسی را در این بخش داشت یابیمدرمیدر دست بررسی گرفته و باهم مقایسه کنیم، 

هنگ ، هم فرپرداختندمین مردم به زندگی داشتند و در میا دادوستداست. بازرگانان با طبقات مختل  از مردم 

 هایآموزهرا تا حدودی درک کرده و از طروق مختل  به رشد و نهادینه کردن  هاآنو رسم و رسوم  شدندمی

پادشاهان محلی اندونزی و مالزی و تجاران محلی این جزایر بیشتر از مردم  بیندراین. اما پرداختندمیاسالمی 

سروکار داشته و در ارتباط بودند. پادشاهان محلی برای رشد قلمرو، رقابت با پادشاهان محلی  عام با این بازرگانان

که  هایپادشاهیاز  ایعده. کردندمیدیگر و غلبه بر رقیبان با تجاران مسلمان در ارتباط بودند و ارتباط برقرار 

 هایادشاهیپوی در برابر دیگر بازرگانان و متحد ق آوردن دست بهبودند، برای  بناشدهمبتنی بر تجارت و بازرگانی 

. در کنار تجاران عامل مهم دیگر در رشد اسالم شدندمیتجارت پیشه با تجار مسلمان اتحاد کرده و مسلمان 

بودند. این گروه با توجه به طبیعت نرم این مردم، حضور ادیان هندویسیم و  هاصوفیواقع گردید،  متکرخیلی 
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ده و با این مردم صمیمی ش آسانیبهودیسم طبیعت و اخالق صوفی گری را رشد داده بود، ب ویشهبهبودیسم که 

رفت و بومی این مردم قرار گ بافرهنگبه تبلیغ اسالم پرداختند. رشد اسالم در این دو کشور تا حدودی در تقابل 

عمل کند. با ورود استعمار  الجزایرمجمعاین  سیاست ودین حاکم بر اجتماع  عنوانبههرگز نتوانست  روازاین

 هایآموزشامدند که از  باوجودگران در این مناط ، مسیحیت هم رشد کرد طبقه جدید متفکر و نخبه سکوالر هم 

نقش  و آوردهو بومی گری و سکوالریسم روی  گراییملیبه  ازپیشبیششده بودند. این طبقه  مندبهرهغربی 

کردند. در بعد از کسب استقالل، سیاست اندونزی ومالزی  ترضعی  روزهر باگ شتسیاسی اسالم را در اندونزی 

مردم رهبری شده و  بودا یمختل  و گروهای اسالمی و  هایفرهنگگروهای مختل ،  هاینمایندهبا اشتراک 

 یف دین اجتماعی عمل نموده است. عنوانبهاسالم بیشتر  روازاینرفته است.  پیشبه
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 *حسینیسید حبیب 

 چکیده

خاصی  جایگاه ازاسالم  دین در محبت ووالء، تودّد  ، خیرخواه ، یار، محب،دلیهمعالقه،  : دوست،هایواژه 

دوم به  قرن ازاسالم  اوایلزیادی  ظهور یافت. درهمان  هایگروه هافرقهاسالم  دین در. باشندمیبرخوردار 

غول  مش خانقاهیکارهای  به ودارای تشکیالت    خود از. اگر شدند آشکار  عرفا وطبقه به نام صوفیه  طرفاین

.  و اگر به کارهای فرهنگی و فکری  مصروف بودند به نام عارف شدندمیخوانده  صوفی وبنام صوفیه  بودندمی

 اجبهاسالمی  هایفرقهسایر  میان در  را خودخاصی  تأکیرگ اریبعدی  هایقرن درشهرت داشتند. و  عرفا یا

به دنبال داشتند.  را فقها مخصوصاً هافرقه سایر اززیادی  تکفیرهای و هامخالفت هم دیگر طرف از. گ اشت

 یف زاهستی داشتند. و  تمام وبه خدا  محبت وعرفای اسالمی  دیدگاه خاص راجع به این مسئله  یعنی دوستی  

لوازم آن،  وبی اعتنا بودن به  تمام و دنیا از. چون مردم را به بریدن گرفتندمیمخال  فقها قرار  جهت درلحاظ 

مسئله  پیش تاز  این درهم  خودشان.کردندمیترغیب و تشوی   اششدنی هالک و زودگ ر امورات وزندگی 

 قامم درفق  دوستی با خداوند متعال را  بخششانیف  هااین ومعنی دیگری داشت  هااینبودند.دوستی ازنظر 

ستی ه تمام از تربزرگ را اوبودن به  مشغول وبه او  پرداختن و. دانستندمی  آخرت ودنیا  کنندهکفایتدوست 

ستی را کلمه دو شاندیگری. و بخش اندشدنیاین بود،که غیر خدا هالک شونده و نابود  استداللشان.  دانستندمی

 و کا نات وکه خدا حقیقت تمام هستی است.  گفتندمی و. نمودندمیاستعمال  زمانهمخدا  و غیر خدا  مورد در

دن با . و دوستی کرهست شانرسانندهو فیض  دهندهپرورشو  ایجادکنندهاو  فق  ودارد  تکیه اوکثرات، به  تمام

اشند هم ب منسوب اوکه به   چیزی هر. و هرکسی و هستدوستی  ترینیقینیو  ترینکامل واو باالترین دوستی 

تمام هستی، که تجلی و  درنهایت وء  شهدا وو صدیقین  اولیاءاهللهست. مثل:  رسوالن  خدا و  داشتنیدوست

مورد شدند.  این درمتعدد   هاینظریهو  هایاندیشهو  هاکتاب. و باع  خل  هستاسماء حسنی او  یافته ظهور

. واژه دوست و محبت، یگانه واژه کنندمینگاه  مقد  ویف پدیده الهی  عنوانبهعرفای اسالمی به دوستی 

 بلندی برخوردار است. احترام وقدرت  چنین ازمکاتب بشری  تمام دربشری است که  قدرتمند

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات و عرفان اسالمی دانشگاه بین المللی اهل بیت* 
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                                    حق . فنا، هستی، اسماء حسنا، ظهور، زوال و هاانسان، خداوند، عرفا:  محبت، هاکلیدواژه

 مقدمه

اصطال  دوستی عبارت  در .وهستفی  ر و،یار خیرخواه، محب، یکرنگ یکدلبه  معنای  لغت درکلمه دوست 

انسان(  به خاطر مشترکات فکری  غیر وچندین موجود )انسان  یا ودو  شدن یکجا و یکدیگراز عالقه داشتن به 

. اما انسان چون باشندمیمتفاوت  هایزمان یا ودریف زمان  معنوی و مادی و دینی و م هبی وقومی  اتیعقیده

باع  به وجود آمدن  اشدرونیاز سا ر مخلوقات است  همین تفاوت و استعداد  متمایز ویف موجودی متفاوت  

تی خود راح برای وبه نفع خودش گردیده،  موجوداتبزرگ و فتح طبیعت و استخدام سایر  هایتمدنو تشکیل 

 متفاوت هایارزش و باورها وعلوم مختل  پرداخته  کش  وزندگی کردن خود به خل   بهتر و رو هرچه خوب 

. و این سیروتحول و تکامل مادی و معنوی انسان هم چنان کنندمیجاها مشترک ایجاد کردند و  بسیاری درو 

خاص و ویشه برخوردار است. و از  جایگاه ازعظیم اسالمی در دل تاریخ بشری  تمدن وادامه دارد... دین بزرگ 

 و  هااندیشه و هاآرمانو  باع  خل   برافراشتند سرمختل   م اهب و هاگروه و هافرقهدن عظیم دل این تم

متفاوت این دین  هایعرصهشدند... و ما میراث دار  بزرگان و پیش تازان  متعدد وگوناگون  هاینظریه و افکار

 .هستیمبزرگ 

 این مسئله کنندهحکایت، که  است برخوردارعظیم  ایآوردهدرخشان و دست  تاریخ ازجمع عرفا  این از      

رای ب مسئله این و. باشندمیاسالمی  مربوط  به این فرقه  هایارزش و هااندیشه و هاکتابداشتن حجم بزرگ  

ین ا دانستن ونوشتن این مقاله فهمیدن  این ازکسی که اهل مطالعه و تحقی  باشد روشن و واضح است. هدف 

، مخل، مضر، اهبر و، انزوا گرا   نشینگوشهتفسی  ، تکفیر، تاریخشان در فقها ازعرفا توس  برخی  که بودمسئله 

 در متعدد روبرو بودند. و هایمشقت با واسالم معرفی  شدند .  برگشتهازدینبرنده نظم اجتماعی و خار   بین از

 هاآن واقعاًآیا   که کردرا خل   ستالین موارد توس  مردم عامه هم مورد استقبال واقع نشده بودند. و ا برخی

چنین  اًواقعکه عرفا  کنممی ارزیابی طوراینکه داشتم، و این مسئله را  ناقصی و اندک  بامطالعه وچنین بودند؟ 

رآمده ب افکارشان و هابرداشت ونابود کردن دین اسالم نبودند.   هدفشاندینی داشتند و  هایدغدغه کامالًنبودند 

او است. این  قدرگران هایصحابه و« ع» بیتاهل وقرآن کریم و روایات  و سیره رسول مکرم اسالم  آیات از

وهم چنین خود دانشمندان بزرگ  طرفایناز  قرن بیست به  غربی وشناسان شرقی  اسالم و محققینمسئله را 

 افانحر وممکن اشتباهات فکری  جاها برخی درکه   اندمعترفقرارمی دهند.و این مسئله را  تا ید مورداسالمی 

 عملی داشته باشند و این مسئله برگشت به افراد دارد و نه به تمام یف مجموعه و فرقه ویایف م هب. 



 

 

 مسئله دوستی عرفای اسالمی و 53

 
 
 و وادهخان وهم  فکران و یاران باارتباطاتشان دوستی و   چگونگی ومسئله  یعنی عرفا  مورد درو از مطالعه       

داشتن مردم  باورمند بودند  دوست و. یف بخش از عرفا به دوستی شودمیخالصه  بخش دوبه   شانزمانه مردم

 خواهید خواند.  متن در، که نمودندمیو روایات ارا ه  آیات ازاین مسئله اعتقاد داشتند ودال لی زیادی هم   به و

. دانستندمی هستی تمام از تربزرگ را باخدا شاندوستیبه دوستی غیر خدا معتقد نبودند  و   عرفا ازدیگری  بخش

قاد اعت هااین و. هست نابودی و زوال تحول وتغیر  غیرقابلکه  پندارندمی هستی دررا یگانه مصداق وجود  خدا

 .باشندنمی هاآن. پس  لزومی به دوست داشتن اندهالکتنابودی و  حکم درداشتند که هرچه غیر از خدا است 

 عزلت، انزوا کردند اختیاربخش برای  قناعت و کنندهکفایتاما گروه اول تمام این دالیل را قبول داشتند  

 هااین دانستندنمیجسمانی   هایخواهش وسختی کشیدن، رنج  دادند به جسم  خل  از، بریدن نشینیگوشه

 و هاخواهشبدین معنا که تعادل بین  راگح محور است.  تکلی  گراح اسالم  دین درانسان  که داشتندعقیده 

 هاانسانرأ  ر و چون تمام کثرات عالم و د شد جدابرقرار شود و از جامعه و مردم نباید  معنوی ومادی  نیازهای

 وو ظهور اسماء حسنای حضرت دوست است. همانا او دستور به دوست داشتن  تجلی وشأنی ازشتن الهی 

 چه و؟ شودمیچه کسی عارف اطالق  به وکیست؟  عارف ورا داده است.  کردنشان هدایت وگ اشتن  احترام

 کلمه ذکر خواهد شد. چند وباید داشته باشد؟ که مختصر  هایویشگی

ه تعبیر ب یا وخاص راجع به جهان داشته باشند  دیدگاهکه  شوندمیگفته  هایانسانبه  صوفی یا وعارف        

 جهان ممکنات، به و دانسته اودیگر عارف کسی است که همه هستی را تجلی ذات ح  دیده وجهان را قا م به 

کسب  رضایت   غمشان ولحاظ تمام اهداف وهم  این از.کندمینگاه  عرضی ووجود مجازی  عنوانبهعالم  کثرات

بارت به ع یا ضور   اوست. وح مشاهده وقام بقاء به م بعد و فنابه مقام  یافتن بار و رسیدن وحضرت دوست  

، جسمانی است هایخواهشبا  مخالفت ودادن به جسم  سختی وعملی را یعنی که ریاضت کشیدن  عرفان دیگر

نمودن  نفس پاک ته یب وکردن  تمرین و ریاضت بابه او برسند.  اینکه  تا  داده قراربرنامه اصلی زندگی خود 

 و هاناله هاگریهخود  هایلغزش و خطاها ووازگناهان  باشندمیمشغول  غبارها و هاآلودگی از آشرو  

 امام آن ازبود.و دعاهای که  السالمعلیه. و نمونه اصلی چنین مورد امام خوبان امام علی نمایندمی  هابیداریشب

 از زندمیادعیه شیعه مو   هایکتاب و» ع«مناجات  امام سجاد  چنینهمکه کرده است و  هاینیایش ورسیده  

اب کت اشنمونه. که یف نیستمورد وجود دارند که الزم به یادآوری  این درزیادی   هایکتاب عرفا ازمسا ل.  این

 صد منزل خواجه عبداهلل انصاری هست.
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 عرفای اسالمی و مسئله دوستی

، ازجمله ایشان عین اندکردهارا ه  آن ازجالبی  هایتحلیل وبه دوستی با متمنین معتقد بودند  عرفا ازجمعی  

 و ناخوشایندهاست یا آیندیخوش: معنی لغوی دوستی میل طبع به چیزی گویدمیالقضات همدانی است که 

عقلی است ولزت  یا ونیز حسی  آن ازحاصل  ل تیا به عقل باشد  به حوا  و چیزها ازآنکه آگاهی  حسببه

باالترین معروف عقلی و شناخت عقلی خدا است پس دوستی با او  ازآنجاکه وحسی است  ل ت ازعقلی باالتر 

ان و امام« ص»است، مانند رسول اکرم  داشتنیدوستدارد محبوب و  نسبت اوبهترین دوستی است، هرچه به 

خدا  هستی از، همه کمالش وهستی آدمی، صفات  و چوندوست دارد.  را خودانسان خود و کمال «. ع»معصوم 

 دارد، اما این دوستی دوست نیز را اودیگر هرکسی به آدمی نیکویی کند  سوی ازدارد.   دوست نیز را خدااست 

دار محسن نیز درواقع دوست دار خدا  دوست ودوستی خدا است زیرا احسان کننده اصلی اوست   اصل در

 یعنی انسان داندمیاحتی فرمان احسان گرفته است. عین القضات انگیزه دوستی را درک ر خدا ازاست، زیرا 

ه ک کسیآن از و داردمیدوست  رسدمیراحتی  او ازکسی را که  طبعاًبیزار است  رنج از وراحتی را دوست دارد 

 ت.ناخوشایند اس فاسقان و بدکاران وبدان  با و آیندخوش نیکان بابیزار است پس دوستی  رسدمیرنج بدو 

را جمال خدا دانسته است  نیکان ونیز ازجمله کسانی است که دوستی با نیکوکاران  غزالیامام محمد         

بت دارد که آن نس نسبتی باخدادیگر انسان  سوی ازذاتی ایشان، آن جمال رامی نمایاند.  صفات وکه جمال معانی 

محبت حال  لوازم از: فرمایدمیکاشانی  عزالدین و. "ان اهلل خل  آدم علی صورته  " کشاندمیبه محبت  را او

 (.111 :1893غزالی،)غیراستتعل  محبوب از   قطع برغیرت حمیت محبت  معنی وغیرت است، 

کامل امت  بدن عضو وناخواهخواهکه   داندمیمسلمان را متعل  به کیان وامت اسالمی  فرد هر غزالی       

 طورکلیبهدیگر هم خدا امت اسالمی را  سوی از. است برخوردارکلی آن  نمو رشد وتغ یه  از واسالم است 

 غزالیپرداخته است.  ح  بامکالمه  به وجمع کرده  امت سایربا  را خودمورد خطاب قرار داده است وهم بنده 

 ،هایشخدمت وبین معاشرت  هایفرصت درانسان  متفاوت است، گریزیمردم بامعتقد است که خلوت 

با مردم ندارد. اهل صحبت  همراهی و همکاری با منافاتی و گ راندمی فکر وکه به ذکر  یابدمیمفیدی  هایخلوت

دالیلی روایی  آن ازیکی  اندفرمودهوهم عرفی ارا ه  روایی ودالیلی زیادی راجع به دوستی هم به لحاظ عقلی 

برادری است که مادرت آن  برایت بساچه(. 189: 2  :1893،غزالی) "رُبَّ اَخُّ لَفَ لَم یَلِد هُ اُمُّفَ "این است که 

 است.  نیاوردهرا به دنیا 
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نوع شرک  را آنزیرا  پ یرفتندنمی  دوست صمیمی محبانش ح  بر غیرت از عرفا ازبخش دیگر      

 بایزید وقبول داشتند. مثل حسن بصری، رابعه عدویه، مالف دینار  آخرت وکافی برای دنیا  را خدا و دانستندمی

 بسطامی...

 ما اب: سحرگاه دلم میلی به بهشت کرد، دوست گفت وفرمودند  ستالرا  سببش شد بیماررابعه روزی      

 آخرت و دنیا ازموجب فراغت  را خدا(. بایزید بسطامی صحبت 96: 1بیمار شدم) عطار،  آن ازعتاب کرد 

 به او مصروف نمود، وی گفته است را خودهم  همگی وبود که باید به رفی  اعلی اکتفا کرد  معتقد و دانستمی

این  صورت هر(. به 266مرا دوست دارد) همان، ص  من از بیشتر اودوست دارم، اما دیدم  را اوپنداشتم من 

 او شدن از جدا و خدا از شدن دور نحوی هررا به  چیز بزرگوار توجه به هر صوفیه وعرفا  جماعت ازدسته 

بوی این  حدی  ن مصداق ازاستفاده  با و جامعه از را خودعزلت گزیدن همیشگی  استداللاین  با وتلقی کردند. 

انی است زم فتنه از گیریگوشهجواز   کهحالی درتوصی  فرموده بود.  را هافتنهتوجیه نمودند، که عزلت هنگام 

زمان که  نچنی درغالب چیره شد  دشمن برشوند و با حکمت نتوان  فراگیردنیا نزاع کنند و فساد  سر برکه مردم 

 ومبارزه ممکن باشد، عزلت جریمه سختی دارد  اگر و،  حفظ دین است اجتماع از گیریکنارهفساد عمومی شود 

قد سُل ایی النا  افضل یارسول اهلل؟ قال: مُومن یجاهد بنفسه  "که فرمود: « ص»این حدی  رسول اکرم  مصداق

 (. 189: 2:  1893، غزالی) "؟ قال : رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربه وماله فی سبیل اهلل. قیل: کم من

 وبح  های اختالف برانگیز  از سرکشی و از ورا برای امت واحده مقرر فرموده  هدایت وخدا نعمت     

واب دارد، کجماعت بیست برابر نماز فرادا  نماز هرنهی کرد. اهمیت ارتباط مسلمانان تا آنجا است که  افکنتفرقه

اخبار آمده  در اسالمی است. و بخشوحدت تعلیمات ازساالنه حج نمونه  فراخوانوجوب نماز اعیاد به جماعت 

 امر دوستان ومعاشرت با برادران  به وفرمود  نهی خدابه خاطر  عزلت از« ع»حضرت داوود  تعالیح است که 

 گیریوشهگ و گراییفرقه عواقب از« ص»رفیقانی که طالب رضایی ح  نباشند تح یر فرمود. رسول اکرم  از و کرد

نفر  ود شیطان دریف نفر و "الشیطان یهم بالواحد واالکنین فاذا کانوا کالکۀ لم یهم بهم ":    فرمود وداد  هشدار

متحد  منزوی افراد باتوهم ایجاد کند. پس شیطان  برایشان توانندنمی باشند نفرسه  هرگاه و کندمیایجاد وهم 

 چنان بوده است که حتی در  بینشانهم دلی و دوستی  به اجتماع مسلمانان و« ص». عالقه رسول اکرم شودمی

 کهچناندارد.  پی درامت، عقاب خداوند را  جماعت از خرو  وشوند  پراکندهسفرها دوست نداشت که همراهان 

) هرکس از اطاعت روی  "مات میتۀ الجاهلیه من خر  عن الطاعه وفارق الجماعه فمات، " رسول گرامی فرمود:

 مجالست و صحبت دراکرم  رسول ومرده است مانند مردن جاهلیت(.  بمیرد وجماعت را ترک کند  گردان شود و
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المُتمن ال ی یخال  النا  ویصبر علی أ ذاهم خیرمن  المُتمن ال ی الیخال  االنا  والیضر علی أ ":  فرمود نیز

مُتمن  اذیت شان صبرمی کند بهتر از و برآزار و آمیزدمی(. متمن که با مردم 189: 2 :  1893،غزالی) "ذاهم 

ی نویسد که این دسته جماعت می المحجوبکش  صاحب و. کندنمیصبر  آزارشان بر و آمیزدنمیاست که با مردم 

تودد را محترم  و دوستی و اندکردهنکوهش  را دنیا اهلنا  از عزلتدالیلی زیادی برای دوستی دارند  عرفا از

 (. 262: 3 :  1631،با بدان را شر اعالم کردند)هجویری مجالست وداشتند 

را بهترین معیار برای ارزیابی جایگاه خود نزد  دوست واهل صحبت دوستی را فریضه تلقی کردند      

    "خیر االصحاب عنداهلل خیرهم مصاحبه وخیر الجیران عنداهلل خیرهم لجاره ": گفتند وپروردگار دانستند 

(. بهترین یاران نزد خدا کسی است که برای یارش بهترین باشد، و بهترین همسایه نزد 189: 2 :  1893،غزالی)

بن معاذ : ولی دوستان کمی دارد زیرا  یحیی ازاست  شدهنقلبرای همسایه اش بهترین باشد.  خدا کسی است که

 ورا دشوار توصی  کرد، زیرا همه به ظواهر شرع توجه دارند  صوفیان بانیست وی دوستی  نفاق واهل ریاء 

دیگران  باورهای و معتقدات ظواهر است اعمال ایشان با ممکن و، دارند نظر  به تو وبه ورع، صدق  صوفیه

 (.622: 1:  1686سست کنند)عطار، ایمانشان دررا  ها آن ومتفاوت باشند 

 او از بدتر و داندنمیحکیم سنای غزنوی آدمی را که دوستان اندکی داشته باشد آدمی خوبی  حضرت      

منسوب « ع»می شود گفت این سخن به حضرت امام علی را نگاه ندارد.  آن و گرد بیکسی است که دوست 

تراز او آن است دوستی  عاجز وآوردند دوستان عاجز باشد  دست به مردم کسی است که از ترینناتواناست : 

سروده  چنین شعراین را به  سنایی و،محمد دشتی(. 12) حکمت ها،نگهداردآورده است نتواند  دست بهرا که 

 است :

 .  یامکن یا چون کردی آن را باش       مر و قالش         دوستی با مقا                 

 (.  119: 1 :  1699دوست گرچه  دوصد دویار بود       دشمن  ارچه یکی  هزار بود) سنایی،                   

 وی مهم است و رواب  عاطف هاآنصوفیه معتقد اند که کمیت دوستان مهم نیست بلکه کیفیت  بعضی از     

 در مادر وبه یف پدر  هاانسانها است، نسبت دادن همه  نآ درمناسب  هایانگیزهمنوط به  هاانسانبین  سالم

 واملیع تابه شناسایی ایشان مربوط کرده   را هاانساناختالف ظاهری  خداوند واست  متکر هاآن پیوند وتعاط  

 الی خ و ،خل  وپس راب  صحیح بین خدا  را به اختالف نکشانند، هاآنمعیشت ... هایرقابتمعاش،  مانند امرار

در پ یف ازقرابت را که  عزت و حرمت ورا دریابند  اتحاد واست شکوه وسعه صدر  شایسته واست  توجه مورد
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رخت یف د هایشاخهمی کنند، چنانکه گوی  برادر را هامسلمانشعور ظریفی است که  این وهستند بدانند  مادر و

 متفاوت. هایقالب دریف رو   با وهستند 

خود  انوادهخ از عزیزترآنهار  بعضی و کنندمیبرادران یاد  عنوانبهخود  دوستان از غالباً عارفان وصوفیه     

منون لمتُانما ا "است. پیامبر گرامی اسالم فرمود : دوستی ازباالتر  اخوت ودانستند روشن است که معنی برادری 

 و(.متمنان برادراند وعلما مانند نفس واحد هستند. 212: 1692 ،1)مولوی،،دفتر "اخوة والعلماء کنفس واحده 

 مولوی این را به شعر درآورده است:  جناب

 متمنان معدود لیف ایمان یکی     جسم شان معدود لیکن جان یکی

 استجان گرگان وسگان هریف جدا است   متحد جان های شیران خدا 

 وان . صوفیه شفقت با کودکشودمیرواب  دوستانه   سهولت وشفقت بین دوستان موجب ندیدن عیوب       

 توصیه ترعای وبه خدمت  هابزرگ با و جوانمردی وایثار  با رابا اقران  رفتار و اندکردهزیردستان را تأکید  تأدیب

 وگناه کمتر فضل نهند و  نیز معتقد است که پیران باید جوانان را به جهت عمر کمتر هجویری واست  شده

 (.166 ،3:  1631هجویری،زیادتر) عبادت وبه جهت عمر بیشتر پیران را  جوانان

 اباست ازجمله آنکه ابن خفی  چنان  ذکرشدهعاطفی صوفیه درواب  دوستانه  توجه اززیادی  هاینمونه    

رد کردند که و ستالاز ابوسعید ابوالخیر . خوردنمیبدون ایشان  یلقمهداشت که  الفت وخود محبت  دوستان

یارب فردا صوفیان را چیزی خوشی ده که بخورند، یارانش تعجب  گویممی شبهمه؟  گفت چیست توشب 

 ان اهلل "توجیه کرد: است، شیخ ورد خود را با این حدی  نبوی  خودساختهکردند که شیخ امور دنیای را ورد 

وند متعال (. همانا خدا222: 2 :  1893) غزالی، "تعالی  فی عون العبد مَادام العبیدُ فی عون اخیه المسلم

مسلمانش باشد. خواجه عبداهلل انصاری با آنکه قصه گوی  مساعدت برادر درمساعدت بنده است مادام که بنده در

ر اشتیاق که ب هایقصهایشان به نقل  تنگیدل رفع و، برای دل گرم کردن دوستان دانستمی فایدهبی مکالمه دررا 

 برای یاران توصیه کرده است موافقت ورف   روی ازرا کوتاه کند  شب ورا بکاهد  غربت و غم ویاران بی افزاید 

 (.119 ،1:   1693) انصاری ،

 دزننمیبه من  را خود سماع درجماعتی  ینکها ازبرنجد.  من ازمولوی گفته است که دوست ندارم کسی     

ناخشنودم من مردم را تا به حدی دوست  دارم  که برای سرگرمی پ یرایی  کنندمی منع راایشان  یاران از بعضی و

) یستمن بیزار شعر از بیش چیزشاعری ننگ ندارم وازهیچ  اندازهبه چیزهیچ ازمردم شعرمی خوانم واال  خوشایند و

 (. 31: 6 :  1692مولوی،
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 گیرینتیجه

 و دودستگی بینشاندوستی   یا و محبت وعش   این در  اما دانندمیخال   هایجلوه ازرا  عش  و محبت عرفا

 و ل خ بابه دوستی  بزرگانشان و عرفا ازمسئله را به وجود آورده  است. بخشی  این ازبرداشت  چندگونگی

 بندگان ابکردند، که دوستی  تأکید وکار پای فشردند  آن بر ورا پسندیده  مردم باگرفتن وزندگی  کردند  ارتباط

 از وه پرداخت تبلیغ ونیست   بلکه با چنین ارتباطی یف عارف به هدایت خل   خدا ازدوری  موجب تنهانهخدا 

ده مبرآ حقیقت دررا  محبت ودوستی  این و، گرددمیخل   رستگاری ومسیر  موجب فراهم شدن سعادت  این

داشته  جماعت ودین اسالم که تأکیدات فراوانی به جمع  ارشادات وعبادات جمعی  به ودینی دانسته،  تعلیمات از

این ارزش  به و باورمندندمعرفی فرموده است   جمع وباالی جماعت  را خداروایات دست  برخی دراست حتی 

 تمام از جداداشته است.   منظمخاصی به جماعت  عنایتمعزز اسالم هم توجه ویشه  رسول. اندقا لاحترام  

  هادهمراو این از.  دارندمیکرده باشد دوست  نیکی اوهم نوع خود را ومخصوصا کسی که به  فطرتاً هاانسان هااین

 از اقوام و انواده ها وین ارتباطات باع  به وجود آمدن خجهان بشری چن در . وبرندمی ل ت گیریارتباطو 

 جودقریه ها شهر ها به و شدن چندین روستا و یف جا ازشکل گرفته   قریه ها توسعه اینها روستا ها و تشکیل و

ارتباطات فکری شان زبان را داری قواعد  ضرورت اقتصادی و توسعه شهرها  و بوجود آمدن شهر ها و ازآمده، 

دگی بهتر زنمعنوی  خل  مادی ونظر به ضرورت های مباع  تشکیل سیستم  اداری گردید  و قوانین نمودند و

علوم مختل  انواع ظرافت  این رهگ ر تمدن های بزرگی شکل گرفت و از کردن شان دولتها را به وجودآوردن و

تمدن های بزرگی بشری است که  تمدن اسالم هم یکی ازبرآورد ... هنری ازدل این تمدن ها سرهای فکری 

نه های شانه باهم برابر را مثل دندا انسان هاهم نوع  قا ل است بهای فوق العاده به ارتباط جمعی دوستی به 

رخود دانسته و عص به تقوی ت و عزت و برتری را نه به رنگ جلد قوم، زبان، ملیت و محی   بلکهکرامدانسته 

سعدی بزرگ این شعرا را بر آمده قدرش نمونه کامل این مسئله اند. اهلبیت گران  صحابه و، «ص»رسول اکرم 

 حدی  سرود که به قول شهید مطهری این حدی  مربوط به متمنین بود اما سعدی تعمیم داد. از

 درآفرینیش زیف گوهرندکه اعضای یف دیگرند       بنی آدم

 را نماند قرار آورد روز گار      دیگر عضوها چوعضوی به درد

 دیگران بی غمی            نشاید نامت نهند آدمی توکز محنت

 دلیل واقع  را بریدن از خدا می دانستند، در خل ارتباط گرفتن با عرفا که دوستی و بخشی دیگری از      

. بین رفتن است از ممکنات همه درحال تغییر، زوال ، فانی شدن واصلی شان این است که خالی  ،کثرت عالم 
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د او فانی نشون خال  نگیرند، خود در ط بامشیت الهی می شوند   اگر ارتبا ون ونهم  شامل این قا خود انسان ها

وطن اصلی  از به خواهش های جسمانی بها قا ل شوند و به او وصل نکنند و را سلوک نکنند، خود مجاهده و و

نزدیف شوند و اندیشه  فرصت اقتضا می کند باید به او هرچه وقت دارند و دیدار ح  محروم اند. از جدا شده و

این  به این لحاظ نمی خواهند ازهمه هستی بزرگ تر اند.  حضور او برای این ها از مشاهده مالقات ونمایند 

رفا این ها ع برداشت بخش دیگر از نظر و به اماحقیقی دل ببرند به امور فانی متغییر دل ببندند   معشوق واقعی و

 ن وشأنی ازشت تجلی وخل  که همان  بریدن از گوشه نیشنی و تماما درست است اما دلیل کافی برای عزلت و

 ،ح  گراست. باید حقوق جسم دین اسالم تکلی  محور و ظهوراسماء حسنای الهی است نمی باشند. انسان در

 موجودات مرتب  به انسان را هم زمان ادا نمایند. سایر مخلوقات و جان، انسان ها،

 منابع 

 .البالغهنهج   

 .جامع، تهران، خیام (، مجموعه رسایل1693) ،عبداهللانصاری، خواجه  .1

 ، چاپخانه شرکت انتشارات علمی.فر فروزان الزمانبدیعترجمه رساله قشیریه، مصحح  (1623)زین االسالم، ابوالقاسم، .2

 .بت چا  سوم،  نشر:انتشارات سناییفیه مافیه، نو، (1692)،الدینجاللمولوی، محمد  .6

 .تگو، نوبت چا  دوم، انتشارات سمتسحدیقۀ الحقیقۀ، وسید محمد را(1699)سنایی، مجدودبن آدم،  .1

 .لیاء، ناشر: مهر اندیش،و، ت کرة اال(1686،) عطار، فریدالدین .1

 (، خل  المسلم، مطبعه اولی.1893، محمد، )غزالی .2

.ن آلکس یریچ، ناشر: طهوری، تهرانکش  المحجوب، مصحح ژوکوفسکی والنتی(،1631)هجویری، ابوالحسن،  .3



 

 
 

 

 

 *ملکه باقری

 (۸۶وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ أَ فاَل یَعْقِلُونَ )آیه شریفه 

 چکیده

است. معاد امر قطعی است که با دالیل  (29قرآن کریم)تفاسیر( سوره یس) موضوع مقاله، معاد در      

. در قرآن نیز آیاتی فراوانی دوما: با برهان حکمت را اکبات کرد. اوالً: با برهان عدالت. توان آنعقلی می

شود و عمل هر انسانی از ای است که در قیامت حاصل آن درو میفرماید: و این دنیا مزرعهاست که می

کریم در پاسخ به منکرین معاد  در قرآنکه خداوند (. چنان22شود)جاکیه/ مرد و زن پاداش داده می

رینیم، آفبود مى تاکنونآن ه  عکسبهدهیم و فرماید: ما هر کس را عمر دراز دادیم خلقت او را تغییر مىیم

 داو را طورى خل  کردیم که نیرو و عقل و دانش او رو به کمال برود و به رش قبالًبه این طری  که 

دهیم که تمام قواى او رو به کاهش به آخر رسید خلقت او را طورى قرار مى کهآنگاهنهایى برسد و 

 (. 29که در ضع  بدنى و عقل و دانش همانند حالت کودکى گردد) یس/یناگ ارد تا مى

واژگان کلیدی: معاد، سوره یس، امکان معاد

                                                           
 .)ع(ی اهل بیتدانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه وکالم دانشگاه بین الملل* 

 سوره یس  معاد در قران کریم
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 مقدمه

آن یاد قیامت است. هدف  خاص خود، نعمتی ویشه عطا فرموده و و خداوند سبحان به پیامبران و بندگان برجسته 

حساب است. مسئله  روز شود، یاد معاد وآنان، قیام مردم به قس  است و عاملی که سبب تحق  این هدف واال می

ینکه ااکرم)ص( آمد تا  ترین مسئله دینی و اسالمی است. پیامبرنگاه اهمیت، بعد از مسئله توحید مهم معاد از

حقیقت معتقد کند  یکی به خدا)مبدأ هستی( و دیگر به قیامت) معاد (. معاد مستقالً موضوع ایمان  مردم را به دو

تبع ضرورت ایمان به پیغمبر اعتقاد است  یعنی ایمان به معاد برای یف مسلمان الزم است وایمان به آن به و

 ضروریات اسالم است. ضروری هست، چون از

گردد که در این جهان خود را با اعمال نیف و یا بد خود را آماده سازد ، خرت طوری ظاهر میانسان در آ 

کامل است و اگر ناق  بسازد ناق  است، اگر خودش را کور قرار بدهد  نیز کامل کرد، آنجا خودش را اینجا اگر

ئله قطعی است که قرآن آنجا کور است و اگر خودش را کر قرار بدهد آنجا کر است. هم نان وقوع معاد مس

ود شکریم روی آن خیلی اصرار دارد و آن  این است که یف قیامت کبرایی در آینده مجهولی که به هیچ نحو نمی

 إِنَّما عِلْمُها» داند:آن را معلوم کرد و وقت برایش معین کرد. قرآن اصرار دارد که وقت قیامت را جز خدا کسی نمی

 (.193اعراف/  ) «عِنْدَ اللَّه

وع وق و امکانپیرامون معاد  در قرآنمعاد آمده است ازجمله آیات که  مسئلهیاتی زیاد پیرامون آیم قرآن کردر 

 وقوع و از صراحتبهو قرآن کرم  هستانبیا، یس و...(  ، دخان، جاکیه،متمنونی)هاسورهآن آمده است  آیات 

سوره مبارکه یس: وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْ ِ أَ فاَل ( 29دهد، درین تحقی  پیرامون آیه)یمامکان معاد خبر 

 شدهپرداختهامکان وقوع آن بیان نموده است  ین آیه مبارکه درباره معاد واتفاسیر که مفسرین قرآن  و یَعْقِلُون

 است.
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 معاد

 الف: مفهوم لغوی

(. معاد یا اسم زمان است به 621، 1631،اصفهانیباشد)معاد بر گرفته از کلمه عود به معنی المرجع و المصیر می

(. معاد مصدر 111، 1623) سبحانی، هست« مکان بازگشت»و یا اسم مکان به معنای« زمان عود یا بازگشت»معنای

یء . پس معاد یعنی بازگشت شهستیعنی صارالیه: بدان چیز یا بدان حال بازگشت « عاد لک ا»میمی است از فعل

الت و تعینی که از پیش داشته است. و نیز به معنای مرجع و ضمیر هم هست. در معنای و یا شخ  به ح

حقیقی)رجوع( ، بازگشت به تعین ساب  ضرورت دارد  یعنی شخ  اگر مکان یا حالتی یا وضعی و تعینی باشد 

 .(821ه.ق، 1169، 2شود)ابن منظور،  ، به آن)رجوع( گفته میبازگرددو دوباره به همان چگونگی 

 ب: تعریف اصطالحی معاد

 ییگوپاسخشدن اجسام بشری و حاضر شدن در محکمه عدل الهی و پرداختن به  ختهیبرانگعالم پس از مرگ و 

 (. 116م، 1898، 6عقاب را گوید)طریحی،  برای پاداش و 

 داده است: ارا همرحوم مال صدرا از معاد چنین تعریفی 

لمّاعَلِمَتً إنَ کُلِ شیء مَعادا و مَرجعا، کَما ان له مبدأ ومنشأ، فان المعاد بمعنی العود والرجوع للشیء الی »

یعنی: برای هر چیزی معاد و مرجعی است، چنانکه مبدأ و منشأ برای آن وجود دارد  و « الحاله التی خر  منها

 (.211، 1626است)صدرالمتألهین،  دهشخار معاد یعنی عود و رجوع شیء به حالتی که از آن 

 «ان المعاد رجوع االشیاء به تمام ذاتها الی ما بدء منها و هو واجب باضروره»فرماید:عالمه طباطبایی نیز می

 (.216، 1621وجود یافته اند)طباطبایی، یعنی: معاد بازگشت اشیاء با تمام وجودشان است به چیزی که از آن 

بدان که لفظ معاد در لغت به معنی رجوع و بازگشت است و مراد » فرماید:م میعبدالرزاق فیاض الهیجی ه

در شرع، بازگشت انسان است، بعد از موت به حیات. و به جهت یافتن جزاء عملی که پیش از موت از او صادر 

 (.181، 1632)فیاض الهیجی، « نیف و بد شده باشد از
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ها را و باور است که: خداوند ذره همه مخلوقات و چگونگی آفریدن آن نیبر امالمحسن فیض در باب معاد 

و چگونگی بازشناختن و به هم پیوستن  گاهشانیجای موجودات را وصل و فصل و اجزای گوناگون و پراکنده

 (.221، 1ق،  1162داند)فیض کاشانی، ها را میآن

 جایگاه معاد

ی دارد  زیرا کیست که ن رسد و یا نخواهد بداند که آینده توجهقابلی جایگاه هر انسانفطرت  و در عقلمعاد، 

ها ی چیست؟ این پرسشاز زندگهدف  رسد؟ نتیجه وشود؟ پایان عمر و تالش ما به کجا میبشر و جهان چه می

 برای همه مطر  است.

و  دوارکنندهیامشن و ال : تمام ادیان الهی آینده جهان، انسان و نتیجه کارها و تالش او را بسیار رو    

ضع  است قدرت ندارد که هر چه  تیغاانسان در  « أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى»گوید: دانند، قرآن میمی بخشرو 

و جاه و  صحتتمام دولت، سلطنت، ریاست و  االکند بتواند دست بیاورد و تا مشیّت ح  تعل  نگیرد و  تمنّا

 (. 113، 9،  1628طیب،  جالل طالب هستند)

دانند و این دید بسیار بست، تاریف، فانی و نیستی میی مادی، آینده جهان و انسان را بنهامکتبب:     

 هایی هیچ دلیل علمی هم برای عقیده خود ندارند.مکتب نیچننیاآور است، عالوه بر خطرناک و یأ 

( هر کس را که 29)سوره یس، آیه « نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْ ِ أَ فَال یَعْقِلُونوَ مَنْ نُعَمِّرْهُ  »فرماید: می بارهنیدراقرآن 

 کنند.کنیم، آیا اندیشه نمىطول عمر دهیم در آفرینش واژگونه مى

 های اثبات معادراه

 مراحل وجود و هستی

 ی سه شرط و مرحله الزم است:هر موجودبرای اکبات 

 ال : امکان شدن.

 ب: دالیل وقوع.

 نبود مانع. : 
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ال نیست؟ و عقل مح ازنظرمعاد یف واقعیت شدنی است یا نشدنی؟ یعنی آیا  اساساًبهتراست ببینیم  نیبنابرا

ممکنی  ارهر کبودن کافی نیست، بلکه  تنها ممکنامکان آن برای ما روشن شد، دلیل معاد چیست؟ زیرا  بعدازآنکه

 مرحله سوم  باید دانست که مانعی برای معاد نیست.شود، و در تا دلیل و علت نداشته باشد واقع نمی

 شود.این سه شرط برای معاد نیز وجود دارد که به ترتیب بیان می

 ال : امکان معاد 

نند کدلیل علمی برای نبودن معاد نیاورده است و تنها چیزی که مخالفان معاد زمزمه می کسچیهدر طول تاریخ، 

است بار دیگر زنده شود؟ آیا محال  شدهپخشای که ذراتش پوسیده و شود انسان مردهآن است که مگر می

است  ورتصقابل در فکرنیست؟ پاسخ عقل و قرآن آن است که بدون شف و تردید این کار شدنی است، زیرا هم 

 بینیم.یی از زنده شدن مردگان را به چشم خود میهانمونه روزدر شبانه دا ماًو هم 

 درکقابلشدن را برای ما  وزندهای است که مردن ، بهترین نمونهشدن داریبید: خوابیدن و فرماامام جواد)ع( می

 که مرگ یف خواب طوالنی و شدیدی بیش نیست. ناًیقکند. آری یمی

خوانیم: خداست که فاطر می در سورهبهار و پاییز درختان، نمونه دیگری از زنده شدن و مردن گیاهان است، 

کند و پس از باریدن، آن شهر مرده به شهرها و مناط  مرده روانه می آن رارا برانگیزد و  ابرهافرستد تا بادها را می

( یعنی زنده شدن مردگان هم مانند زنده شدن درختان  8غافر/« ) کَ لِفَ النُّشُورُ»فرمایدکند، س س میرا زنده می

 و گیاهان است.

ی سه مرحله الزم ست. اول: امکان شدن آن است که توضیح ر شدنکاب: گفتیم که برای وقوع هر امری و هر 

انسان  مثالًمعاد است  زیرا تنها امکان زنده شدن کافی نیست.  لیدالداده شد. دومین مرحله علت شدن و یا 

ای خواهد. بلی آب خوردن بردهد و امکان انجام دادن آن را دارد، لیکن دلیلی هم میبسیاری از کارها را انجام می

برای  هاآنآشامیم، حرف زدن، راه رفتن و سایر کارها، انجام همه همه ما امکان دارد اما تشنگی نباشد آن را نمی

 دهیم.ما امکان دارد، اما تا علت و دلیلی نباشد انجام نمی

که هم توان بیان کرد محکمی می لیدالخواهد، برای معاد ی ممکنی غیر امکان آن، دلیل میهر کاربنابراین 

کنیم: یکی عدل خداوند و دیگری حکمت تنها به دو دلیل اکتفا می جا نیدررا تأیید فرموده،  عقل و هم قرآن آن

 خداوند.
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 دلیل اول معاد: عدل خدا

کند که آیا خوبان و بدان باهم مساوی می ستالها ها و وجدانخورد که از عقلآیات فراوانی به چشم می در قرآن

 اوتی نخواهند داشت؟هستند و هیچ تف

( آیا 29ص/ « )أَمْ نَجْعَلُ الَّ ینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کَالْمُفْسِدینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقینَ کَالْفُجَّارِ»

ایم و آیا متقین را هم ون فجار و اند مانند مفسدین قرار دادهمتمنین و کسانی که عمل شایسته انجام داده

 ؟میدهیمجنایتکاران یکسان قرار 

 امتیاگر قچون خداوند عادل است باید معاد و حسابرسی باشد و چون دنیا محدود است باید معاد باشد و 

 .ردیپ یمنباشد عدالت خداوند نقض 

اگر خورد، که جز ی به چشم میجزای  ندرتبهاز سوی دیگر در دنیا یا جزای واقعی اعمال نیست و یا     

روند و اگر حساب و جزایی در جای دیگر مثل متعادل نیست و دیر یا زود خوبان و بدان از دنیا می اندازهبه باشد

؟ بلی چون خداوند عادل است و شودیمقیامت در کار نباشد و با مردن  همه نابود شوند، پس عدالت خدا چی 

 ی دیگر جزا و پاداش باشد.درسراا ندارد، پس باید دنیا قابلیت آن کواب و عقاب ر

 دلیل دوم: معاد حکمت خدا

که کنیم و آن ایناولین دلیل معاد بیان گردید و اکنون دلیل دیگری را مطر  می عنوانبهچنان ه تا حاال عدل خدا 

 اگر قیامتی نباشد اصل آفرینش انسان و جهان لغو و بیهوده و خالف حکمت الهی است.

شود و ای است که در قیامت حاصل آن درو میفرماید: و این دنیا مزرعهقرآن آیاتی فراوانی است که میدر 

 ( .22جاکیه/ « ) کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ وَ لِتُجْزى»شود  عمل هر انسانی از مرد وزن پاداش داده می

ن تریدانه خردلی کاری انجام دهی، خواه این کار در محکم اندازهبهفرماید: حتی اگر لقمان به فرزندش می    

جاها و در  نیتر یدر عمباشد و یا  هاآسمانی سفت باشد و یا در دورترین مناط  و هاسنگمناط  و درون 

آورد و هیچ کاری از دیدگاه خداوند خداوند آن عمل را در روز قیامت می باالخرهدرون زمین و خاک باشد، 

 تواند در انسان داشته باشد.گردد نقش عجیبی می تأملماند، اگر درین بینش مخفی نمی

 



 

 

 سوره یس  معاد در قران کریم 66

 
 

 دلیل سوم: نبود مانع

شویم که برای معاد سه شرط الزم است: یکی امکان شدن و دیگری علت شدن که دو مرحله مت کر می گریبار د

 عموالًمشدن هیچ مانعی نیست.  وزندهرسید که نبود مانع است، یعنی برای معاد  شرطبهگ شت و اکنون نوبت 

 مانع و مزاحم عنوانبهتواند ی محدود است، هر چه قدرت و علم بیشتر باشد کمتر چیزی میهاقدرتمانع برای 

نهایت و دیگری قدرت دو شرط دارد: یکی علم بی شدهپخشقرار گیرد  زیرا زنده شدن مردگان و جمع ذرات 

 نهایت.بی

توان و در چه شرایطی است، چه مانعی می در کجاو  از کجاای داند هر ذرهکه می الهی تینهایببا علم     

که زمین چقدر مستهلف  میدانیم( ما 1)ق/ « قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُ ُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا کِتابٌ حَفیظٌ »فرض کرد؟ 

را  شدهپخشتواند ذرات نهایتی که میبی باقدرتاست و  در آنما کتابی است که همه خصوصیات  و نزدکند می

یء ان اهلل علی کل ش»فرمایدنیست، چنانکه قرآن کریم حدود چهل مرتبه می تصورقابلیکجا جمع کند، مانعی 

 «.قدیر

 نیست. تصورقابلنهایت الهی، هیچ مانعی چنان ه آشکار است که در برابر قدرت نامتناهی و علم بی

نْ ای وَ مَبه استناد آیه شریفه هاانسانی و دگر گونامکان قطعی معاد، تحول  در موردبیان قرآن کریم 

 مفسرین ریدر تفاسنُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ أَ فاَل یَعْقِلُون 

. استناد مفسرین)اهل تشیع و تسنن( که از آیه شریفه وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْ ِ أَ فَال یَعْقِلُون که یریتفاس

 و بررسی قرار دهیم  موردبح جداگانه  صورتبه میخواهیمبه معاد و دگرگونی آدمیان دارد، هریف را 

 این آیه شریفه به چنین تفسیر نموده است ریدر تفس زانیالم ریدر تفسیی طباطبامرحوم عالمه : ۱

ه به است ک "تعمیر "از مصدر "نعمره "کلمه "وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْ ِ أَ فَال یَعْقِلُونَ "شریفه هیدر آ    

 "اند که باع  طول عمر آن است(. و کلمهتعمیر گفته رونیازامعناى طوالنى کردن عمر است )تعبیر خانه را هم 

است که به معناى برگرداندن چیزى است به صورتى که قدرت باالیش پایین قرار  "تنکیس "از مصدر "ننکسه
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گیرد و نیرویش مبدل به ضع  گردد، و زیادتش رو به نقصان گ ارد. و انسان در روزگار پیرى به همین نحو 

 گردد.و هوشش مبدل به فراموشى مى هاداشته ادعلمش مبدل به نادانی، و ی قوتش مبدل به ضع ، و

مسخ و کور کردن را  مسئله( که 22-23خواهد براى امکان مضمون دو آیه قبل )یس، این آیه شریفه مى

ر اش تغییساخت استشهاد کند و بیان نماید که آن خدایى که خلقت انسان را در روزگار پیرىخاطرنشان مى

یی که جاهمانبگیرد و ایشان را در  هاآنگیرد، قادر است بر اینکه چشم کفار را از دهد، و هر چه داده مىمى

 هستند مسخ کند.

 داردیاموکند و نیز به حرکت کفار را به خاطر نداشتن تعقل توبیخ مى "أَ فَال یَعْقِلُونَ "و در این جمله که فرمود:

  (. 121، 13،  1631یرند. )طباطبایی،  ردازند، و از آن عبرت گبه اینکه به تدبر در این امور ب

 نموده ریتفس( چنین ۴4( سوره یس)۸۶شریفه) هیاز آالجامع  در جوامع: مرحوم فضل بن حسن طبرسی ۲

 است

 بود تاکنونآن ه  عکسبهدهیم و   ما هر کس را عمر دراز دادیم خلقت او را تغییر مىوَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ    

او را طورى خل  کردیم که نیرو و عقل و دانش او رو به کمال برود و به رشد  قبالًآفرینیم، به این طری  که مى

گ ارد تا دهیم که تمام قواى او رو به کاهش مىبه آخر رسید خلقت او را طورى قرار مى کهآنگاهنهایى برسد، 

 طرفهبدر ضع  بدنى و عقل و دانش همانند حالت کودکى گردد، مانند تیرى که واژگون کنند تا سر تیر  کهنیا

ترین مرحله س س به پایین»، فرماید: کُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَخداوند مى کهچنانپایین و ته آن به سمت باال باشد 

أَرْذَلِ  فرماید: وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى( و نیز مى1)تین/ « میداندبازگرعمر )که ضع  و ناتوانى دوران پیرى است( 

تا  گرددیزمبای عمر یعنى نهایت پیرى هاسالترین بعضى از شما به پست»الْعُمُرِ لِکَیْال یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً  

فعل چون از ماده تنکیس است به همین صورت این « نُنَکِّسْهُ( » 36)نحل/ « دانست فراموش کندهر چه را مى

 (. 221 ،1،  1631است)طبرسی،  شدهخوانده

 

 شریفه فوق چنین تعبیر و تفسیر نموده است   هیاز آ نمونه ریتفسی مکارم شیرازی در العظماهللتیآ :6

)وَ  ؟"کننداندیشه نمىکنیم، آیا هر کس را که طول عمر دهیم در آفرینش واژگونه مى "فرماید:خداوند) ( مى

 (.مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْ ِ أَ فاَل یَعْقِلُونَ
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 به معنى واژگون ساختن "تنکیس "از ماده "ننکسه "توضیح اینکه

یرد، و در اینجا کنایه از بازگشت کامل انسان به سر قرار گی جابهی پا و پا جاسر به که یطورچیزى است 

 است.حاالت طفولیت 

 هرروزرود، در دوران جنین رو به رشد و تکامل مى جاًیتدرچه اینکه آدمى از آغاز خلقت ضعی  است و     

ادامه  سرعتبهشاهد خلقت تازه و رشد جدیدى است، بعد از تولد نیز مسیر تکاملى خود را در جسم و رو  

شود، دوران که در درون وجودش نهفته شده یکى بعد از دیگرى شکوفا مى خداداددهد،  قوا و استعدادهاى مى

گیرد، در اینجا گاه ، و انسان در او  قله تکامل جسمى و روحى قرار مىرسدیفرامپختگى  بعدازآنجوانى، و 

 گردبعق کهیدرحالدهد، کنند، رو  هم چنان به تکامل خویش ادامه مىرو  و جسم مسیر خود را از هم جدا مى

راحل به م سرعتبهو گاه  جاًیتدرکند، و شود، ولى سرانجام عقل نیز سیر نزولى خود را شروع مىجسم شروع مى

شود، و ضع  جسمانى نیز هم ون کودکان مى هایجو بهانه، حرکات کودکانه، تفکر و حتى گرددیبازمکودکى 

ات از کودکان شیرین و ج اب است و نویدى گردد، با این تفاوت که این حرکات و روحیبا آن هماهنگ مى

ننده و است، ولى از پیران ز تحملقابل کامالًاست بر شکوفایى امیدبخش و مسرت آفرین آینده، و به همین دلیل 

 انگیز است.و یا ترحم تنفرآورنازیبا و گاه 

 ن تصور کرد.توامى زحمتبهبسیار دردناک که عم  ناراحتى آن را  رسدیفرامی روزهایى راستبه

أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْال  گوید: وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى، مىکردهاشارهسوره حج نیز به همین معنى  1قرآن مجید در آیه 

 کهچنانآنند، رسکنند که به بدترین مرحله زندگى و پیرى مىعمر مى قدرآنبعضى از شما  "یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً:

 افراد خانواده خود را نخواهند شناخت!(. نیترفینزد)حتى  "چیزى از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت

 االرضیف اهللاسیر  عنوانبه هفتادسالهل ا در بعضى از روایات افراد 

 «.حدی  نبوی، سفینه ماده عمر»اندذکرشده)اسیران خدا در زمین( 

گوید: اگر این قدرت دهد، و به انسانها مىهشدار عجیبى در این زمینه مى "ا فال یعقلون "جمله هرحالبه    

است مشد، بدانید دست قدرت دیگرى باالى سر شو توانایى که دارید عاریتى نبود به این آسانى از شما گرفته نمى

 (. 161، 19،  1631که بر هر چیز تواناست) شیرازی، 
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اید خود را دریابید، پیش از آنکه نشاط و زیبایى به پشمردگى مبدل گردد از این  ه نرسیدهتا به آن مرحل    

ى پیرى و درماندگ ،ب ینید، و توشه راه طوالنى آخرت را از این جهان برگیرید، که در فصل ناتوانى هاگلچمن 

ه ابوذر توصیه فرمود همین بود کی از شما ساخته نیست! و ل ا یکى از پنج چیزى را که پیامبر ص به کار چیه

 دوران جوانى را قبل از پیرى غنیمت بشمار:

اغتنم خمسا قبل خمس: شبابف قبل هرمف، صحتف قبل سقمف، و غناک قبل فقرک، و فراغف قبل شغلف 

 و حیاتف قبل موتف:

، و ز بیمارىرا قبل از پیرى، و سالمتت را قبل ا اتیجوان، بشمارپنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت  "

 (. 33، 3)بحار،   "را قبل از گرفتارى قبل از مرگ، و فراغت خاطر اتیوزندگرا قبل از فقر،  اتیازینیب

جامع پیرامون تفسیر این آیه شریفه)سوره یس، آیه  ریدر تفسبروجردی  میمحمدابراه دیسی آقاحاج. 1

 ( چنین بیان نموده است.۸۶

هر که را ما عمر دراز و بسیار دهیم از خلقت و نیروى جسمانى  وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْ ِ أَ فَال یَعْقِلُونَ    

 کنند.او بکاهیم آیا اندیشه و فکر نمى

ارد و هر وقت دخدا ى وجود ن باهلل نعوذباهللاین آیه رد بر گفتار زنادقه است که عقیده داشته و میگویند که     

زمان و دور  باگ شتدرآمیزند و نطفه در رحم زن استقرار یابد و استعداد وجود داشته باشد  باهممرد و زنى 

پیوسته رشد و  ،فلف نطفه به جنین تبدیل و با سیر تکاملى خود در مدت معینى طفلى قدم به عرصه گیتى گ ارد

 ورطنیااگر  دیفرمایمی رد کرده و کلبهفتار این مردم را خداوند نظریات و گ دینمایمنمو طبیعى خود را طى 

ترقى  موجبات کهیمادامنمو و تکامل باشد  ،یادتیبه زانسان باید پس از تولد همواره رو  دییگویماست که شما 

ر چنین نیست ه کهیدرصورتروز و دور فلف در کار گردش دا مى و همیشگى خود باقى هستند  ،فراهم و شب

که تمام  رسدیمیی بجا گ اردیمکمال  موجودى پس از طى مراحل معین و مشخ  که از کودکى رو برشد و

نیروى جسمانى و حوا  عمومى شخ  اعم از قوه  گ اردیمنحطاط و زوال ا قواى ظاهرى و باطنى او رو با

ابت شود آفرینش موجودات در دست قدرت تا ک دینمایمو نقصان  افتهیکاهشیی و بینا ى و سایر قوا شنوا

پروردگار دانا و توانا است و اگر انسان در خلقت وجود خویش توجه و تفکر کند خال  و آفریننده خود را 

که خودش موجد و آفریدگار خویش نیست زیرا  داندیمکه او قدیم نبوده و حادث است و  فهمدیمو  شناسدیم

داشته که خویشتن را  آن راآفریده خود باشد و اگر او خود قدرت  ،هر خال  و آفریدگارى باید پیش از مخلوق
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را از خود دور کرده و مرگ را از وجود  بالها آفات و  ،بیاورد و باید قدرت داشته باشد که انواع بیمارى به وجود

دقت و معرفت  ،از انواع مخلوقات وجود ندارد و پس از مطالعه فیچیهو البته چنین قدرتى در  خود دفع نماید

که جهان را صانعى باشد خدا نام و آن خداوندى یگانه و توانا  شودیمبه کیفیت آفرینش خود براى شخ  کابت 

 و قادر و غالب است.

که گفت حضرت صادق علیه السّالم فرمود قوام  در تفسیر آیه فوق از مفضل بن عمر روایت کرده هیبابوابن

 و نور و هوا. وآتشآبانسان و بقاء او به چهار چیز است 

و معده  دردهاناست که اگر آب نبود طعام  مشربهبشرى و وسیله کسب ل ت از اغ یه و  اتیحآب مایه 

 شد.و ج ب نمى هضمقابل

 و محرکه انسان است. فعالآتش وسیله طبخ غ ا و ایجاد نیروى 

 .پردازدیمکند و به تعقل بیند و درک مىو با استفاده از نور مى

هوا و باد براى پایدار بودن انسانى است که با هر دم زدن و تنفس کردن )اکسیشن هوا که ماده حیاتى است  

 :دهدیمی ادامه به زندگکند( و داخل خون نموده و گاز کربن را از بدن خار  مى

 ها را ستال کردم فرمود بر چهار قسم است.انواع حرارت و آتش آن حضرتل گفت از مفض

قسم اول آتشى است که با خوردن و آشامیدن در وجود انسانى پدید آید که همان ایجاد حرارت غریزى بدن 

 است.

 آشامد که همان آتش معروف است.ولى نمى خوردیمنوع دوم آتشى است که 

 خورد و آن آتش درخت است.آشامد اما نمىسوم آتشى است که مى

ت ظروف است) بروجردی، آشامد و آن آتش و حرارخورد و نمىنوع چهارم آتش و حرارتى است که نمى

1622  ،1 ،199 .) 
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 گیرینتیجه

ر امکان ی ددیو تردگونه شف که معاد امری قطعی است و هیچ میریگیمچنین نتیجه  شدهگفتهاز مجموع مباح  

خطاب به کافران منکرین  ( 29در سوره یس آیه) صراحتبهو وقوع آن راه ندارد، چنان ه خداوند در قرآن کریم 

 میردانگیمأَ فَال یَعْقِلُون)یعنى کسى را که ما عمر دراز دادیم وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْ  داردیممعاد نموده بیان 

ی هنگکی و تازگى به فرسودگى و ازنووه به ضع  و ناتوانى و بعد از زیادتى جسم به نقصانى و بعد او را بعد از ق

ضع   پیرى چنانى که در به حال میگردانیبرمپس مثل آنکه در خلقتش شکسته شده است. ننکّسه یعنى او را 

که  دیکنیمن تدبر، یعنى آیا دییآینمخرد  . آیا بهکندیمکودک پیدا  به حالقوا و ازدیاد رفتن علم و دانش شباهت 

ن به کافرا  دارد(. هاآنخداى تعالى قادر است بر اعاده و برگردانیدن مردگان چنان ه قدرت بر ایجاد و آفرینش 

بیهوده نبوده، جهان هستی بازی ه و بدون حکمت  هاو انسانو منکرین معاد بیان نموده است که خلقت عالم 

 اعمال خویش را خواهیم دید. جهیو نت میگردیبرمکه همه  رسدیمفراروزی  باألخرهنیست 

 مآخذ منابع و

 . قرآن کریم.1

 معجم مفردات الفاظ القران، تهران: انتشارات مرتضوی.(، 1631. راغب اصفهانی، حسین بن احمد، )2

 ه.ق(، لسان العرب، بیروت: در احیاء التراث العربی.1162.ابن منظور، محمد بن مکرم،)6

 م(، مجمع البحرین، بیروت: دارالمکتبه الهالل.1898.طریحی، فخرالدین، )1

 (،  مفاتیح الغیب، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1626. شیرازی، صدرالدین،)1

 (،  رسا ل التوحیدیه، تهران: بنیاد عمی و فکری استاد عالمه.1621. طباطبایی، سید محمد حسین،)2

 ق(،  تفسیر الصافی، بیروت: موسسه االعلمی.1162المحسن،). فیض کاشانی، م3

 .(،  گوهر مراد، تهران: وزارت ارشاد اسالمی1632)، عبدالرزاق،. الهیجی9

 (، الهیات ومعارف اسالمی، قم: اعتماد، چا  چهارم.1632)جعفر، . سبحانی،8

 .2تهران، چا :  -ایران  -لد، اسالم ج11اطیب البیان فی تفسیر القرآن،  (،1628) طیب، عبدالحسین، . 16

ایران  جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمى26ترجمه تفسیر المیزان، ، (1631)محمدحسین طباطبایى،.  1

 .1قم، چا :  -

 اسالمى یهاپشوهشجلد، آستان قد  رضوى، بنیاد 2، ترجمه تفسیر جوامع الجامع، ( 1631،) طبرسى، فضل بن حسن  . 2

 .1مشهد مقد ، چا :  -ایران 

 .16تهران، چا :  -ایران  -جلد، دار الکتب اإلسالمیۀ 29تفسیر نمونه،  (، 1631) مکارم شیرازى، ناصر، . 6

 .2تهران، چا :  -ایران  -جلد، کتابخانه صدر 3تفسیر جامع،  (1622)بروجردى، محمدابراهیم، . 1

ایران، چا : اول. -( معاد 1636.  مطهری، مرتضی،) 11



 

 
 

 

 

 

 

 *رمضان سعادت

 چکیده

 زمامداریکه این حادکه در دوره  تاریخ اسالم است  در تاریف انگیز وبسیار غم هایحادکه حره یکی از حادکه

السالم اتفاق افتاد که بنام حادکه حره یا قیام مردم مدینه یزید بن معاویه، مصادف با دوره امامت امام سجاد علیه

 هایوقوع پیوست. بعد از حادکه کربال در تمام سرزمین به شود. درست این حادکه بعد از حماسه بزرگ کربالیاد می

امیه که مردم از ظلم خاندان بنیهای بسیار قدیمی دارد. وقتیکه ریشه متشنج به میان آمده بود اسالمی یف حالت 

  عامه قتلمردم مدین شدت سرکوب شدند. بسیاری ازکه این قیام به به تنگ آمده بود. علیه والی مدینه قیام کردند 

ن سالمت برده بد به بردگی یزید کشیده شدند. ایباقی کسانیکه از این حادکه جان به و هایشان تجاوز شد به زن و

 های سیاه و ناموف  خاندان اموی است.حادکه خود یکی از کارنامه

 : حره، یزید، امام سجاد، مسلم بن عقبه، ابن زبیر.کلید واژها

 مقدمه

ا معاویه ام کند معاویه برمبنای اینکه معاویه بعد از خود فرزند خود را جانشین تعیین ن بعد از صلح امام حسن و

ت بود کفایاما یزید یف شخصی بی به وعده خود عمل نکرد، فرزند خود یزید را به جانشینی خود انتخاب کرد 

او سه فاجعه  نه آن درایت پدر را داشت. در دوره سه سال حکومت دانست وکه نه از تعالیم اسالمی چیزی می

 ه درمردم مدینه. قیام مردم مدین باران مکه و قیامکربال، سنگ تاریخ اسالم به وقوع پیوست، مانند حادکه در عظیم

طرفی خود را حفظ های بیالسالم به دلیلهجری به وقوع پیوست. در قیام مردم مدینه امام سجاد علیه 26سال 

نایت دست گونه جپرستی را فرستاد که این شخ  از هیچپول کرد. یزید برای سرکوبی این قیام شخصی ظالم و

تجاوز  شانهاینوامیسمدت سه روز س اه، جنایتی را که در طول تاریخ به وقوع نیافته بوده انجام داد. به  برنداشت.

 عام کردند ومتباقی را به بردگی یزید قبوالندند.بسیاری از مردم را قتل و

 

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه بین المللی اهل بیت* 

 نقش امام سجاد در واقعه حره
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 تعریف واقعه حره

ای ار اموی در مدینه صورت گرفت واقعهکدست عمال جنایت ع( که به) دوران امام سجاد یکی از وقایع دهشتناک

الحجه ذی 22-21) تاریخ است که در تاریخ اسالم بنام واقعه حره شهرت دارد. این حادکه به قیام مردم مدینه که به

 (113 :1692های فراوان ذکرشده است )رنجبر،قمری( مربوط است. درباره وقوع این حادکه علت 26

 مفهوم و موقعیت جغرافیه حره

ها عبور از آن های سیاه بود وشود که دارای سنگناهموار گفته می های سنگالخ ولغت عرب به سرزمین ه، درحر

 گیرد.دشواری صورت میبه

هجوم لشکریان حکومتی شام به مدینه از سمت شرقی مدینه،  گرفته است کهرو چنین نامواقعه حره ازآن 

واقعه »ان عنومنابع تاریخی گاه از این واقعه به گرفته است. در یعنی از ناحیه سرزمین سنگالخی آن شهر صورت

های سنگالخی اطراف مدینه گسترده و ممتد بوده شود و این بدان خاطر است که سرزمیننیز یاد می «حره واقم

 های سمت شرقی مدینه حره واقمهای مختلفی از پیرامون آن را فراگرفته است و از آن میان تنها سنگالخبخش و

 نامیده شده است. مورخان فاصله حره واقم را تا مسجدالنبی یف میل دانسته. 

ر شام خندقی کبرای مقابله و دفاع در برابر لش مردم مدینه از حرکت لشکر شام دیری بود که آگاهی بافته بود و

 آن مرورزمان قسمتی ازص( در سمت غرب شهر مدینه حفرشده بود، این خندق به) را که در زمان پیامبر اکرم

اطراف شهر دیوار ساخت مسلم بن عقبه بر اسا  مشورت باوجود  شده بود، دوباره بازسازی کرد و درویران

 .(11: 1632چنارای، ) د حمله را آغاز کردخندق که مانع مهمی بود از سمت شرق که سرزمین سنگالخی بو

 های سیاسی اجتماعی پیدایش واقعه حرهزمینه

 سیاسی خاصی منتسب شود که این حرکت اجتماعی به رهبری فکری.اسناد مدارک تاریخی شواهد دیده نمی در

ایت از آن دارد حک کنندگان در این نهضت مردمی،ای شرکتهای بسیار متنوع جمعیتی قبیلهشده باشد، بلکه بافت

احساسی همگونی را در میان مردم مدینه دامن زده بود که  که عوامل مختل  اجتماعی، دینی، سیاسی، عاطفی و

او  آن در یف قیام عمومی آشکار شد ودست نماینده گان و کارگزاران یزید را از آن شهر کوتاه ساخته، گروهی 

عبداهلل بن مطیع ره فرماندهی نیروهای رزمی انتخاب کرد )چنارای، از انصار عبداهلل بن حنظله و گروهی از قریش 

1632 :11). 

دکترراغب السرجانی، ریشه های اختالف میان حجازیان وشامیان را در چند عامل میداند که مجموعه اینها     

 بروز شورش مردم مدینه انجامید وآن ها عبارت اند از: به
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باور بسیاری از صحابه و تابعین در شهر مقد  مکه حکومت توس  معاویه که در  تغیر روش -1

 دچار وخالفت،  طبیعت ونظام حکومتی از سرشت راشدین  تغییر و، دور شدن از مسیر اسالمی مدینه و

کردن نظام حکومتی به چنین انحرافی کشیده  موردی. وی با شدمیشدن به سرنوشتی غیر ارزشی تلقی 

 مدنیان که از غیرت باالی دینی بهره داشت پ یرفتی نبود. ویشهبهبرای مردم حجاز،  این وشد 

 معاویه بودند. مشروعیت وع( که از آغاز، منکر خالفت ) امام علی یاوران وروی کرد شیعیان  -2

 .زیستندمیمقد  م کور  شهر دودر  که آنانحکومت اموی،  اجتماعی ومخالفان سیاسی  -6

سیاسی: چشمداشت فرزندان صحابه به خالفت، مثل عبداهلل بن زبیر که موجب بروز تعارض  ازنظراول     

 .شدمی

ت اسالم بود که با انتقال خالف جهان دردوم از حی  اجتماعی: از بین رفتن جایگاه شایسته مرکزیت مدینه     

به دمش  پدید آمده بود وطبعا موجب شده بود اغنیای حجاز منافع زیادی را از دست بدهند، چنان ه که  ازآنجا

 به حاشیه رانده شد. هاعرصهرا از این  آنان وکرد  فروکشآنان  سیاسی ورشد و توسعه اقتصادی 

از وارد ساخت، بر اهل حج ایصدمه و برافروختآن آتش جنگ را  هایشرارهکه  سوم حادکه کربال:    

چنان ه آکار بزرگی در جهان اسالم بر جای گ ارد، چه بسیاری از مسلمانان که در مجلس خویش از این واقعه 

 تیجهدرن وتا اینکه به وجوب خلع وی رسیدند  کردندمی تأکید، به بر روی دور شدن یزید از دین کردندمییاد 

 علیه او شوریدند.

  ابن اعثم کوفی، در پاورقی کتاب یاد شده، د رتبیین واقعه حره چنین علی شیری مصحح کتاب الفتو    

آورده است: نویسند کتاب االمامه والسیاست علت اینکه مردم مدینه به خلع یزید روی آوردند که یزید نامه ای 

ب ماندید، که عقرقابت کردم تا این شما بامن  کهراستیبهبسمم اهلل الرحمن الرحیم، )به مدنیان نوشت: ) گونهاین

 .فروکشیدیدنهادم، اما خود را  سرخودباالی  شمارا وو خرفت شدید  خردکمبا شما همراهی مدارا کردم تا اینکه 

رفتار  . با شما طوریکنممیپایین آورده، زیر پایم قرار دهم، چنین  به خدا قسم! اگر به این نتیجه برسم که شمارا

وکمودر  سرگ شتتان منسوخ شود، به خدا سوگند ع اب دردناکی بر شما نازل خواهم کرد که هم ون قوم عاد 

 شورش کردند. و به دنبال آن نامه مردم مدینه خواهد شد که در آن پشیمانی سودی نخواهد داشت(( 

 است چنین است: اجتماعی واقتصادی  ایدستهاسبابی که برخی سیاسی،  ترینمهماما شاید 

اصلی آن را به دنبال بروز بحران اقتصادی بنا  هایپایه ابوسفیانه بن سیاست امویان که معاوی -1

 پیش رفت. فقر و دستیتنگپی آن مدینه دچار سختی شد وتا مرز  در ونهاد 



 

 

 واقعه حرهنقش امام سجاد در  75

 
 
 

 خاص با آن مواجه گردیدند. طوربهمدینه  عام، مکه و طوربهسیاسی که حجاز  هایکشمکش -2

ود تا به ب شدهفراهممعویه فرصت خوبی برای مخالفان  غیاب درکه  نه پ یرفتن حاکمیت امویان -6

اداره  زیرکی به با و داریدینبه  متظاهر وو مقتدر  مدارسیاستابراز آن ب ردازد. حضور معاویه که فردی 

 آن پدید آمد. امکان، اما با مرگ وی شدمی، مانع اعتراض آشکار پرداختمیمملکت 

فتنش ر اضافهبهشده بود،  مواجهخطیری که حکومتش با آن  ایهبحرانیزید در مقابله با  ناتوانی -1

ز را ا جر تشبیهوده که رو  مبارزه و  زندگیو هم نین غرق شدن در  هاگستاخی و هاباری بندبیدر 

 بین برده بود 

 بارخون، فرجامی درنهایت و، پیش تازی داشت گرفتهشکلقیام امام حسین که در رد حاکمیت  -1

 اما دستگاه حکومت اموی را دچار چالش جدی کرد.در عراق یافت، 

 رداریببهرهحرکت ابن زبیر که توانای یافته بود از اعتراض رو به تزاید علیه حکومت اموی  -2

 کند.

در رویاروی با مطالبات مکه و مدینه، در  اشتوانیونا  تجربهکموجود عثمان بن محمد، جوان  -3

 .پیشامدهادر تعامل با  اشتواناییمقام والی وعدم 

-21: 1681انصار( برای ایجاد توازنی که در سقیفه مختل شده بود )واسعی،) خواسته مردم مدینه -9

23) 

فراوان برخوردار بودند که در زمان اموی  هایبخششعالوه بر این مردم مدینه در زمان عمر از  -8

 ایشان شدند. نارضایتینبود عامل  برخوردار بخشش واز چنین ب ل 

 هاگروهو  هاشخصیتنقش 

رایش مردم مدینه گ خصوصاًمردم به آنان بود. مردم حجاز  گرایش وحزبی زبیر  تبلیغاتیعامل اساسی این قیام 

 درصحنهر بودند. ظهور ابن زبی برخوردارداشتند شریف قبل عثمان بودند نزد امویان از مقبولیتی  عمر وبه ابوبکر 

 (113 :1692. )رنجبر،هاآن، شورش مردم علیه هاامویحجازیان به او عامل دیگری ضع   تمایل وسیاسی 

 به ورد ک سرپی ی اواز بیعت  کار آمدن یزید، به همراه امام حسین باروینقش عبداهلل ابن زبیر: ابن زبیر     

رقابت با امام حسین را  جر تچون  در پی سروری بود، دیربازگردید. وی از  الحرامبیتمکه رفت و پناهنده 

الصال  بود، اندکی قبل از ورود امام  ظاهر و طلبجاه(. عبداهلل ابن زبیر شخصی 211: 1681واسعی، ) نداشت

مردم  موردتوجه چندان واقامت امام تحت شعاع قرار گرفت  مدینهوارد مکه شد، ولی  26به مکه در سال  حسین
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 ارتاو باز شد. در برابر یزید اعالم مخالفت کرد خود  هایفعالیتنبود. پس از شهادت امام حسین میدان برای 

جمل نقشی مهمی داشت در دوران فعالیت  جنگ درمیانه خوبی نداشت.  امیرالمتمنینخلیفه خواند وی با خاندان 

 کردمیی نگران هایفتنهدر مکه درود بر پیامبر را از آغاز نماز ح ف کرد، با توجه به این سواب  بود که امام از 

 (.212: 1686پیش وای، )

له به رهبری عبداهلل بن حنظ شورشیان وعبداهلل بن زبیر صورت گرفت  فرمانبهازین شهر  امیهبنیاخرا  

 (.113 :1692رنجبر، ) هزار نفر بودند در خانه حکم محاصره کردند تقریباًکه  اموالشان هااموی

مدینه آمد تا به قبیله بنی حارکه رسید به یکی  طرفبه کهوقتینقش مروان بن حکم: مروان شخ  مکار بود 

داد. وی را نفوذ به مدینه را نشان داد. راهی از جانب محله بنی  جایزهاز سرداران آن قبیله وعده احسان و 

 (.11 :1692چنارایی، ) عبداالشهل به مروان نشان داد. شامیان از همان راه داخل مدینه شد

یزید وتجاوزات صریح وی به مقررات  حساببی هایریزیخون ومردم مدینه در اکر ستمگری  کههنگامی    

عثمان بن محمد بن ابی سفیان حاکم مدینه به گمان  اسالمی به ستوه آمده در برابر حکومت شام اعتراض کردند.

 حوزه ونود کند خوش حکومت ومدینه را از خود ویزید  بزرگان وخویش خواست کفایتی از خود نشان دهد 

را به دمش  فرستاد تا آنان خلیفه را از نزدیف ببیند  انصار وخود را آرام سازد گروهی از فرزندان مهاجر  حکومتی

نتوانست توجه نمایندگان مردم مدینه را به  تنهانهبگ ارد. یزد در این مالقات  میان در بایزیدخود را  اعتراض و

 دکر بدبینجاهالنه نمایندگان را نسبت به خود  هایروشو  سرانهفسب هایحرکتخود جلب کند بلکه با 

 (.19 :1692چنارایی، )

 

سرچشمه گرفت که پس از شهادت امام حسین )ع( موجی از خشم و نفرت مردم در  ازآنجااین حادکه     

 پیامبر بود به خشم آمدند. اصحاب وکه از یاران  مدینه در مخصوصاًمناط  اسالمی 

ید از یزید کم نداشت با اشاره یز غرور جوانی وحاکم مدینه عثمان بن محمد به ابی سفیان که در ناپختگی     

تدبیر  بود و نه مانند پدر برخورداریزید نه از تربیت اسالمی  ازآنجاکهبزرگان شهر را نزد یزید فرستاد  ازگروهی 

پ یرای  هاآن. از کردمیمیمون  قماربازی نوشیدمیشراب  هاآن حضورسیاست داشت و نه مشاورانی داشت. در 

 جزهب، صد هزار بخشید  ولی این نمایندگان هزارپنجاههنگفتی بالغ به  پولکردند  تکریمبه عمل آوردند  باشکوهی

که  مایبرگشتهاجتماع مردم این شهر اعالم کردند. ما از نزد شخصی  در و بازگشت من ر بن زبیر همه به مدینه

س کردیم، پ برکنارکه او را از خالفت  گریممی... اینف شمارا شاهد کنممیمیمون بازی  نوشدمیدارد شراب دین 

 نکند با همین چند پسرم به جنگ او همکاری من با کسیهیچکه اگر  امبرگشتهحنظله گفت: من از نزد شخصی 
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خواهم رفت او به من عطیه داده و مرا احترام کرد و من عطیه او را ن  یرفتم مگر اینکه در چنگ از آن استفاده 

از شهر  را امیهبنی همه واین جریان مردم مدینه با عبداهلل پسر حنظله بیعت کردند. حاکم مدینه  دنبال بهکنم. 

 (.212: 1686پیشوایی،) بیرون کردند

ه نافرمانی مردم را ب پس واز یزید بد گفت  ایخطبهزبیر برادرش عمر بن زبیر را کشت. در  . چون عبداهلل بن1

 هاحجازیرا به این امر فراخواند.  هاآنمدینه بنوشت  مردم درکه  اینامه درو  با او فراخواند  جهاد واز یزید 

 نه برای او بیعت گرفت.نهادند. عبداهلل بن مطیع نیز از طرف او از مردم مدی گردن رااطاعت او 

خود در مدینه خواست تا گروهی از بزرگان مدینه  کارگزارعثمان بن محمد  از وشد  باخبریزید از جریان     

من ر بن زبیر بن عوام، عبداهلل بن  جملهمنر را برای دلجوی نزد یزید بفرستد. حاکم مدینه گروهی از بزرگان 

 واداهلل بن حنظله را وقتی که نزد یزید رفتند از طرف یزید اکرام ابی، عمروبن حف  بن مغیره مخزومی وعب

به مدینه برگشتند  کهوقتی هااینهزار درهم داد.  16دیگران  برای وهزار درهم  166شدند یزید برای من ر  احترام

زید بر سر خلع ی مردم بابجای اینکه از یزید تمجید کند از یزید بد گوی کردند که ما از نزد مرد فاس  آمدیم. 

 پیمان بستند عبداهلل بن حنظله را رهبر این قیام برگزیدند.

دینه مردم م خصوصاًمردم به آنان بود. مردم حجاز  گرایش وحزبی زبیر  تبلیغاتیعامل اساسی این قیام     

 .بودند برخوردارداشتند شریف قبل عثمان بودند نزد امویان از مقبولیتی  عمر وگرایش به ابوبکر 

فراوان برخوردار بودند که در زمان اموی از چنین  هایبخشش. عالوه بر این مردم مدینه در زمان عمر از 2

 ایشان شدند. نارضایتینبود عامل  برخوردار بخشش وب ل 

، شورش مردم علیه هاامویحجازیان به او عامل دیگری ضع   تمایل وسیاسی  درصحنهظهور ابن زبیر  . 6

 .هاآن

له به رهبری عبداهلل بن حنظ شورشیان وعبداهلل بن زبیر صورت گرفت  فرمانبهازین شهر  امیهنیباخرا  

 (.113 :1692رنجبر، ) هزار نفر بودند در خانه حکم محاصره کردند تقریباًواموال شان که  هااموی

 شرح حادثه حره

خالصه چنین بود که در  طوربه خراشدلهجری بوقوع پیوست. جریان وقوع این حادکه  26 واقعه حره در سال

 که مردم انس و خواستمی تجربهکموالی مدینه شد. این جوان  امیهبنیاز  ایتجربهکمهجری جوانی  22 سال

از دوستداران وارادت مندان امام سجاد را به شام نزد  ایعدهفت بیشتر به یزید پیدا کند. اختالفات کم شود، ال

اشد خلیفه ب تواندمیدت چندی در آنجا ماند اما دوباره برگشتند، به مردم گفتند چگونه یزید فرستاد. آنان م
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رعکس ب دقیقاًنتیجه  یزید را از خالفت خلع کردیم. بنابراینبازی ومیموباز،  سگ واهل شراب، خمر،  کهدرحالی

یکه قرار المال غسلشد مردم مدینه علیه یزید بر خواست قیام کردند عبداهلل بن حنظله  تجربهکمنظریه آن جوان 

شخصی را نزد یزید فرستاد و وی  امیهبنیرا که مدینه بودند محاصره کردند.  امیهبنیافرادی از  هایخانهداشت. 

را به اطالع را به او اطالع داد  جریان وایشان نزد یزید آمد  ایفرستادهچون  ساختند. باخبررا از چگونگی امر 

 یزید بدین شعر تمثل جست:

مردم آن بردباری را که در طبیعت من بود تغییر دادند، من نیز نرمی را درباره ایشان به خشونت ) یعنی    

ای زد و گفت: من بر سربازعمرو بن سعید را برای جنگ با مردم مدینه نامزد کرد، ولی او  س ستبدیل کردم(. 

ته ریخ( شهررسواهلل) مدینه در همآنبناست خون قریش،  کهاکنون و، امکردههای انجام دادم وبالدی را اداره  رتوکا

هم  ، اوفراخواند مأموریتیزید عبیداهلل بن زیاد را برای این  آنگاهاین کار باشم.  دارعهده دارمنمیشود دوست 

، هم فرزند رسول خدا را بکشم کنمنمی: به خدا سوگند من برای این مردم فاس  دو کار باهم گفت وبهانه جست 

 وان ویکی از جبار سالخورده و بیمار پیرمردبتازم. یزید هم مسلم بن عقبه مری را که  کعبه وو هم به مدینه او 

فت اگر مردم مدینه با تو مخال» دانتخاب کرد. گویند معاویه به یزید گفته بو کار اینکشان عرب بود برای  سر

 (.162-161 :169ممتحن،) کردند، مسلم بن عقبه را به جان ایشان بینداز

اگر »عبدالملف بن نوفل گوید: این س اه به ساالری مسلم بن عقبه، از پیش یزید حرکت کرد. یزید بدو گفت:    

 قوم راسه روز دعوت «س اه جانشین کن. وهم بدو گفت: سردگیحادکه برای تو رخ داد حصین بن نمیر را بر 

 ور مال س اهیان واگ ار و ه روزبهچون غلیه یافتی مدینه را سه  کن، اگر پ یرفتند که بهتر وگرنه به آنها بجنگ،

 از و. برداردستسر رفت از مردم  روزبهکه در آن هست از آن س اه باشد و چون سه  خوردنی و سال  و برده

ن به م از او نیز اینامه ودخالت نکرده  هاآنده که در کار  تقرب ونیکی کن  وی با برداردستحسین علی بن 

 سیده.

مردم مدینه عثمان بن محمد را از مدینه بیرون کردند مروان بن حکم با  کهوقتیمحمد بن عمر گوید:      

بن عمر از این کار دریغ کرد. مروان با عبداهلل بن عمر سخن کرد که کسانی خویش را پیش وی مخفی کند اما ا

 : ای ابوالحسن مرا ح  خویشاوندی با تو است حرم من با حرم تو باشد.گفت وعلی بن الحسین سخن کرد 

مروان حرم خویش را پیش علی بن الحسین فرستاد که او حرم خویش را با حرم مروان  کنممیگفت: چنین 

  ود )طبری،دوستی ب میانشانینبع جای داد و مروان س اسگزار از علی بن الحسین بود، از روزگاران پیش  در وببرد 

6116.) 
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 خوارنخو وهان شرور یزید بن معاویه یکی از فرماند کههنگامی: نویسدمیربیع االبرار  کتاب درزمخشری     

ر از مردم نف چهارصدع( ) مدینه فرستاد امام سجاد مردم کشتار وخود بنام مسلم بن عقبه را برای کشت  رحم وبی

پناه  در انهارس اه مسلم بن عقبه  هایستمداد تا آخر  پناه وخود جمع کرد.  دور به وعیالشاهلمظلوم مدینه را با 

 (.113: 1632قمی، ) خود نگهداشت

 تافت،مدینه ش سویبه( با س اهی گران کشیدمیو اجل انتظارش را ) بیمار بود کهدرحالیمسلم بن عقبه     

هجری به مدینه رسید. از جانب حره واقم، آنجا را محاصره کرد و سه شبانه  26 الحجهذی 23مسلم بن عقبه در 

کرد. مدینه در برابر س اه اموی دست  ایسرسختانههشدار داد  اما آنان پاسخ مثبت ندادند و مقاومت  روز آنان را

تا اینکه مروان بن حکم با زیرکی و نیرنگی وارد  متوق  کرد شدهکندهن س اه را پشت خندق به مقاومت زده و آ

یزید به  و آن شهر را از جانب حره که جای در بیرون مدینه بود محاصره کرد. ( 13 :1691طقوش، ) عمل شد

ز مهلت به رو سه وکن  مسلم گفته بود: پیش از اینکه به چنگ ب ردازی، مردم را به تسلیم وفرمانبرداری دعوت

یعت به ب حاضر وآنان ده، چنان ه این دعوت را ن  یرفتند، به چنگ ب رداز. مردم مدینه به تمرد خود ادامه دادند 

به علت پیری وبیماری بر تختی نشسته بود، سربازانش را به جنگ  کهدرحالینشدند. مسلم به عقبه  بایزید

 .انگیختبرمی

به یزید رسید، مسلم به عقبه را از فلسطین  «چون خبر شورش مردم مدینه» :نویسدمیابن واضح یعقوبی     

داستان را برای او نقل کرد. مسلم گفت:  س س وبود، پس او را به منزل خود آورد،  بیمار واونزد خود فراخواند 

یزید او را  .کنممی زیروروکه آن شهر، یعنی مدینه پیامبر را  قسم خداای امیر متمنان مرا بر سر ایشان بفرست، به 

 و مردم مدینه با او ایشان آورد  سر بربه فرماندهی پنج هزار س اهی به مدینه گسیل داشت واو هم واقعه حره را 

 خندق عبور کند. لیکن مروان ایکنارهو خواست تا از کنار  نبردی سختی کردند و پیرامون مدینه خندقی کندند

متر و ک درآمدندپشت سر او به مدینه  سواران وصد سواره به شهر آمد  همراه وبعضی از مردم مدینه را فریب داد 

 شناخته وفرزند آوردند  دوشیزگانبود که کشته نشد و حرم پیامبر خدا را مبا  گ اشت تا آنکه  ماندهباقیکسی 

 ازجملهدر این جنگ صد تن از مهاجران ودوصد تن از انصار کشته شدند،  ه است.کرد باردارنبود که آنان را 

ن عبداهلل از یزید ب و چوناو بود  مادربزرگسلمه، همسر پیامبر  امکهیزید بن عبداهلل بن ربیعه بود  شدگانکشته

 غارت وروز به تجاوز  مسلم گردنش را زدند. مسلم بن عقبه، سه فرمانبهکرد،  خودداریبن معاویه  بایزیدبیعت 

 ویندلقب دادند. میگ «مسرف»فراوان مسلم بن عقبه را  قساوت و ریزیخون براکر کهچنانمردم پرداخت،  کشتار و

سی ک هرگاه ازآنپسمعلوم نبود.  پدرشانواقعه بیش از دو هزار دختر باکره فرزند به دنیا آوردند که  ازاینپس
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شاید در واقعه حره بکارت از او  گفتمی کردنمیدخترش را شوهر بدهد، بکارت او را ضمانت  خواستمی

 باشد. شدهبرداشته

 علت پیروزی مسلم بن عقبه

روایت طبری، عبدالملف بن مروان، مسلم بن عقبه را به  بر بناعلت پیروزی سریع مسلم در این جنگ آن بود که 

طلوع آفتاب  وقتبهوحمله را  که حره را برای هجوم به شهر انتخاب هنگام عزیمت به مدینه نصیحت کرده

 هادنیمطوری آغاز کند که خورشید در پشت س اهیان شام قرار گیرد تا شعاع آن شامیان را آزار نرساند وبر عکس 

 اندازد. زحمتبهرا 

: نخست عبداهلل بن حنظله از برگزیدفرماندهی  به را تن دوعلت دوم شکست آن بود که مردم مدینه      

حکومت »بود که عبداهلل بن عبا  گفت: بندیتقسیمعبداهلل نب مطیع از قریش بود. درنتیجه آن  دیگریانصار، 

 .«شودمیقوم  نابودی ودو امیر مو شکست 

ربانی قکشته شدند. آیا در این جنگ که  انصار و مهاجرینفرزندان  حره بهترین واقعه در»دکتر احمد شلبی:    

ن و هم چنا مبرا دانست مسئولیتمردم مدینه را از  تواننمیبود؟ در این حادکه  مسئولفراوان داشت چه کسی 

 .آمدمیشریف جرم او به شمار  مسلم واین حمله وحشیانه نیز متوجه یزید بود  مسئولیت

مدت خالفتش یف روز در آسایش  در و درگ شتیزید که سه سال اندی حکومت کرده بود در جوانی    

 (.169 :1691ممتحن، ) او روی داد خالفت در حادکات و هاقیامخیال نبود، چنانکه 

 سه سال حکومت یزید سه جنایت بزرگ تاریخی

 تمامیمهنبرای عدم مشروعیت یزید حج را  ازآنجا وزد به مکه رفت  سرباز بایزیدسال اول: امام حسین که از بیعت 

 آمد وایشان را به شهادت رسانید. باوجودعراق و در کربال حماسه بزرگ تاریخی  به وگ اشت 

سال دوم: مردم مدینه بر ضد یزید شورش کرد وبنی امیه را از شهر بیرون راندند یزید مسلم نب عقبه را     

کشتار در تاریخ اسالم بنام  این ونمود  عامقتلشهر را  مردم وو او مدینه را ویران  شهرکردسرکوبی این  مأمور

 واقعه حره معروف شد.

سال سوم: مسلم بن عقبه را جهت محاصره عبداهلل بن زیبر به مکه اعزام داشت و او منجن  آورد مکه را     

 (.211 :1692جعفرتبار، ) بست سنگ و به آتش

 (ع) العابدینزین امام نقش
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ایشان با جد خود  هجری بود. 69درسال  مدینه درعلیه السالم  العابدینزینبن الحسین،  محمدعلیوالدت ابو 

سال وپس از پدرش  26پدرش حسین بن علی  با وو با عمویش حسن بن علی دوازده سال  سال دوامیرالمنین 

سالگی در مدینه دار فانی را وداع گفت. نام مادر آن بزرگوار  31هجری به عمر  81 سال زنده بود، در سال 61

خود  طرفبهاست هر کس  نظراختالف شهربانوبیشتر آمده است. درباره نیاکان  شهربانواهل تشیع  در منابع

 .باشدمیساسانی، میتانی، کابلی، سندی  گویدمیبعضی  کشاندمی

اختالف نام وی را دختر یزدگر سوم  باوجوددانشورانی چون یعقوبی، کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید،     

 :1632عالمه مطهری به ایرانی بودن وی مشکوک است )قمی، گرپشوهش واما محق    داندمیآخرین شاه ساسانی 

16.) 

 ذهن مردم را چنان آشفته مورخان وزیرا برخی از نویسندگان  بیان ونگارش آن حضرت بسی دشوار است     

 شت.کاری به سیاست ندا نشست به عبادت پرداخته ایمگوشهکه آن بزرگوار در  اندکردهالقا  چنین وکرده است 

آن بزرگوار بیمار بوده است. بدین معنی نیست که در تمام عمرش بیمار بوده است بلکه  گویدمی کهاین    

هجری در حادکه عاشورا بیمار بوده است  21تنها آن بزرگوار در سال  دهدمیاین بیماری در تمام هر انسان رخ 

 باشد. داشتهرا  دفاع وآن بزرگوار وظیفه جهاد 

 هایخطبهدر شام در مجلس یزید  مند بود، صحت و بانشاطسال بسیار  61-61بعد از شهادت پدرش مدت     

رده شرای  راه را بسر ب ترینسختکه شیعه در این دوره  حادکه کربال بودند  رسانپیامتاریخی را ایراد کردند، 

 (.81 :1632قمی، ) رهبری امامت را به عهده داشت مسئولیت

 آغاز امامت امام سجاد

 .شودمیکه بدو دوره تقسیم  شودمی آغازعاشورا  بعدازظهرع( ) آغاز امامت اما سجاد

 .سازحماسهو  دوره اسارت -1

 دوره بعد ازاسارت. -2

د داغ و آتشین خو هایسخن بود، آن حضرت بسیار با انگیزعبرت و پرهیجاندوره اسارت امام سجاد بسیار 

عاشورا  رسانیپیامبود. این دوره امام دوره  درآوردهآورده بود کاخ استبداد را به لرزه  جر تبهمردم شام را 

  ( بود.) دوشادوش حضرت زینب
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 انجامید حرکت امام بسیار مالیم، طول بهاما دوره بعد از اسارت که بسیار طوالنی که بیشتر از سی سال     

دید گر آغاز. این دوره دوم امام زمانی کردندمیتقیه  هدفش  بوده با دور نمای کلی، برای تحق شدهحسابآرام و 

 شهروندی عادی مشغول زندگی شد. کارش را از خانه پیامبر خانه وحی آغاز کرد. عنوانبه مدینه درکه 

 چرا امام سجاد با قیام مردم مدینه همراه نشد

شیعیان وجود داشت، در  میان درعراق حجاز حالت وحشتی  خصوصبهاسالم  جهان سراسربعد از عاشورا در 

اما بازهم تشکیالتی پنهانی بعد از  بود  رفتهازدستاما حرکت جمعی  این دوره تعداد یاران امام خیلی اندک بود 

 شدهندهکریشه شیعه از بن  کلیبهنبود که  ایگونهبهبود،  گیریشکلشهادت امام حسین، درزمان اما سجاد رو به 

 تشکیالت منسجم امروزی نیست بلکه بر مبنای اعتقادی و وفاداری به این خاندان است  ،باشد. منظور از تشکل

 اما حرکت جمعی از دست رفته بود.

اگردان ش از ودانشمندان و محدکان شیعه در اواس  قرن سوم هجری  ترینبرجستهفضل بن شازان: یکی از     

:در آغاز امامت علی بن الحسین جز پنج نفر گویدمی حسن عسکری بود. امام وهادی  امام ودرزمان امام جواد 

 محمد بن جبیر بن مطعم، یحی بن ام الطول، ابو خالد کابلی سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، پیرو او نبودند.

 (.211 :1686پیش وای، )

نین چچون هدف کلی واستراتیشی امامان معصوم تشکیل حکومت اسالمی است که امام زین العابدین نیز     

هجری بر اسا  این خ   21تا  21اهدافی را ادامه داد. تمام دوره عمل کرد امام در دوره امامتش از عاشورا 

 .شودمی تحلیل وفکری تفسیر 

با  شم ودر راستای تحق  بخشیدن این خ   تدبر وبرای رسیدن به چنین اهدافی مدت سه سال با درایت 

 (.111 :1692رنجبر، ) برای رسیدن به آن هدف کوشید آگاهانه و لطافت وبا دقت  ،اختناق وتوجه به شرای  

 وجود بهع( ) امام سجاد )ع( با ارزیابی اوضاع و مالحظه اختناق شدیدی که پس از شهادت امام حسین    

د بلکه خو شودنمیپیروز  تنهانهاگر شرکت کند  دیدمی، کردمی بینیپیشاما شکست نهضت مدینه را  آمده بود 

 (.219 :1686پیش وای، ) رودمیتشیع نیز از بین  ماندهباقیو  شودمینیز کشته  پیروانش و

امام سجاد آشکارا هیچ  رویازاین. داشتبرمیاهدافش گام  سویبهتمام و آگاهی کامل  بااحتیاطامام سجاد     

 هایگروهکه خود را با امام مرتب  بداند. خواه این  دادنمیآن گروه اجازه  به. کردنمی تا یدگروه مخال  دولت را 

 هایامقاز این  وجود دارد که دور عال م بازهماما  طرفبیمانند قیام مختار وتوابین، خواه  اوباشم موردنظرجنبشی 

شخصی خود است. عدم  کارهای سرگرمکه امویان خیال او  کردمیکه داشت به گونه رفتار  اینقشهاما با  نبود 
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کمی نیرو دوستی اندکی که داشت با تو جه به شرای  زمان حرکت  دلیل بهبیان کردیم  قبالًدخالت علنی امام که 

 کنشهریشیعه  یقیناً پرداختمیبه مبارزه  امیهبنیو آشکارا با  کردمیشرای  قیام  دران  اگر اما سجاد کردمی

ین ا درواقع. ماندنمیامامت والیت در دوران بعد باقی  دستگاه و بیتاهلبرای رشد مکتب  ایزمینه. هیچ شدمی

 :1632اصلی شیعه باقی بماند.  )قمی،  محور وروش حکیمانه امام سجاد باع  شد که بال از سر ایشان رفع شود 

28-161) 

زد اوبر خورد امام با مروان حمله نکردن س اهیان به او دلیلی بس طرفیبیاز  نوشدمیبرخی از نویسندگان     

حقیقت است. امام سجاد در دل خود نفرت  برخالفاین تالش  هاامویبرای عدم قیام امام بر ضد حکومت 

ن  یرفت،  ار او کارهایتمامبا ابوبکر بیعت کرد  کهوقتی ع() مانند اینکه امام علی اما شرای  نبود  هاامویداشت از 

 که مصداق چنین قضیه است. بیعت کرد شرای به  نظر و کردمی تا یددر حقانیت جانشینی خود  بازهم

از طرفی امام سجاد احراز کرده بود که واقعه حره جنبشی است که از اصل سازگاری با موضع درست اسالمی 

یی از سو شدهاعالم هایبرنامهو نه  شناختمیاین واقعه ح  را  آورندگانسرچشمه نگرفته استو زیرا نه بوجود 

که آنان مدینه را مرکز و جایگاه این قیام  ترمهمبودند. از همه  شدهحساب وروشن  اهدافشانآنان اساسی و نه 

 تا حرمتش را از بین ببرد قراردادندس اه ملحد شامی  وتازتاختاین شهر را در معرض  چراکهبرگزار کرده بود. 

خود  را مرکز قیام مسجدالحرام ویشهبهو به مقدساتش توهین کنند. چنان ه خطاهای ابن زبیر هم این بود که مکه 

 .قراردادندشامیان پست وحتف امویان  هایحملهدر معرض  از. حتی آنان این دو مکان مقد  قراردادند

ع( بر ضد حاکمان ستمگر قیام کردند. در ) گرفته تا امام حسین ع() از امام علی عموماً بیتاهل کهدرحالی    

 این درو مکان مقد  بیرون رفتند تا حرمت آنان را نگهدارند. تا مبادا خونی وقیام های خود از این د هاجنبش

 از بین برود. حرمتش ودو مکان مقد  ریخته شود 

زیرا از محضر امام  لیکن اصحاب حره بدرجه ای شایسته ای نرسیده بودند که آن حقای  را در ک کنند     

 سجاد مدتی دور بودند.

 

 (.32 :1692حسینی جالل، ) دارای نکات مثبت ومنفی بودنداما باز هم این قیام 

 نکات مثبت قیام:

 ید.وبی لیاقتی مانند یز ستمگری وفاسد  ایخلیفه بود و انگیزه آن ساق  کردن هاامویقیام زد  -1

 ، رهبری حرکت را به عهده داشت.زاهد ومردمان عابد  -2
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 قیام منفی نکات

د. بودن درحرکتنبود ودقیقا در خ  زبیریان  برخوردارحرکت م بور از ماهیت اصیل شیعی  -1

 شورشیان نفوذ کرده بود. میان درچنان ه ذکر شد زبیر 

 گونههیچاز امام  بارهدراینرهبری این قیام چنان ه که گ شت با عبداهلل بن حنظله بود.  -2

َآنان به  هایاعتراض و یانتقادها وبود  صالح و متمننشده بود، اما چون از رهبران قیام افراد  نظرخواهی

همین عدم مخالفت یف موضوع  روازاینآنان تخطهء نکرد.  هایحرکتبجا بود. امام  کامالًحاکمیت یزید 

 .شدمیگیری مثبت به سود آنان تلقی 

اشتباهات سران قیام حره این بود که مانند ابن زبیر که مرکز شورش خویش را  ترینبزرگاز  -6

در ح  شهر  هتف و . با این عمل نهایت اهانتقراردادمرکز فعالیت خود  شهر مکه قرار داده بود. شهر مدینه

 منظورهبقیامش پیشوایان دین نبودند. چنان ه امام حسین در جریان  تا یداین عمل مورد  کهدرحالیروا داشتند. 

 (111 :1692رنجبر، ) حرمت آن مکه را ترک کرد حفظ ودر خانه خدا  ریزیخوناز  جلوگیری

 اهامویاز چنگال ان س اه  شهر وامام سجاد در واقعه حره نقش یف منجی را در پیش گرفت که تا آن مردم    

را مبا  اعالن کرده بود نجات دهد. این جنبش حره نه از فرمان رهبری امام سجاد پیروی  هاآنکه محرمات 

و مهیا ساختن  هانیروی بازسازی سرگرمزیرا امام سجاد علیه السالم در آن زمان  نه زیر نظر او بود  کردمی

 پیمانهم نه ونه طرفدار ما باشید  پیروانش گفته بودند بود. از طرفی دیگر امام به اشآینده هایبرنامهوضعیت برای 

و احتمال کشتن آن   شدمیبرایش خطر ایجاد  بودمیاطراف امام  وقتآنزیرا اگر کسی در  شرای  چنیند 

 (.28 :1632قمی، ) بود ترآسانحضرت از پدرش 

بود.  کرده نیبیپیشع( شکست مدینه را ) آمده بود، امام سجاد وجود به با ارزیابی از شرای  اختناق که    

 وپیامد را برای شیعه پیشن بینی میکرد. وبرای حفظ  ترینخطرناکبا مبارزین  اشهمکاریکه کمترین  دانستمی

مالحظات از ابتدا در قیام شرکت نکرد و به همرای خانواده خود  گونهاینکرد. با  جلوگیریشیعه از شرکت  بقای

 ینبع اقامت گزید. در واز شهر خار  شد 

بنا به خواهش  بزرگواری و مردانگی ویکی از نقاط عط  در تاریخ این است که امام از روی غیرت     

قتل  خوشدستگزند شورشیان در امان نگه داشت. درطی سه روز که مدینه  از ومروان، خانواده وی را پناه داد 
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 خود گرفت و از آنان پ یرای کردخانواده از عبد مناف را کفالت  چهارصدبود امام علی ین الحسین  غارت و

 (.112 :1692رنجبر، )

حالل شد. بعد از پیروزی، مسلم در جای نشست و  پیروزمندبر س اه  روزشبانهسه  برای و سرعتبهشهر     

 ودداریخیزید بودن، بیعت خواست مردم بیعت کردند و هرکس  بندگان و غنا م جزء شرطبه یافتگاننجاتاز 

 (.38 :1691طقوش، ) کرد کشته شد

 گیرینتیجه

 :هاآن ترینمهمکه  دارد  هاامویو  هاحجازیطوالنی اختالف میان  هایریشه علت وقوع این حادکه اسفبار

 که سرشتی از نوع حکومت خلفای نخستین داشت. دگر گونی در نظام خالف  -1

 فت بودند.خال مسئلهموضوع شیعیان ویاران امام علی، کسانیکه منکر ح  معاویه در   -2

. داشت هاامویاختالف با نظام  اجتماعی ومقد  به علل سیاسی  شهر دوگروهی از ساکنان این  -6

قطع  اقتصادی آنان هایفعالیتسیاسی  ازنظرمدینه.  اجتماعی انتقال مرکزیت خالفت از مکه، هایجنبهاز 

 شد.

که بعد از شهادت امام حسین صحنه سیاست را برای خود خالی  ابن زبیر  هایطلبیشهرت  -1

 ...که از این طری  برای خود قدرت کسب کند خواستمی، دیدمی

 .دشمیمتمایل  تزویر وزور  هرگونهیزید که برای بقای قدرت خویش به  ظلم کفایتیبی  -1

حضرت زینب و  هاینیبا پیام رسای  اسالمی، هایسرزمینقیام امام حسین که مردم  هایشعله -2

 حضرت امام سجاد مردم را از خواب غفلت بیدار ساخت.

یوندد. ب  هاکنندهقیامیاران که داشت نه توانست به  باکمیبا توجه به شرای  زمان، امام سجاد،  -3

 کرد. خودداری قیام دراز شرکت  روازاین

سه روز تمام  مدت و تجاوز،. هایشاننامو  به و عامقتلمردم مدینه بسیاری از مردم  قیام در -9

ه ننگ در کشان توس  یزید یف لسرکوبی وکه این قیام  شهر برای س اهیان مسلم بن عقبه حالل بودند 

 است. شدهکبتتاریخ اسالم 
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 *حسین اکبری کتابی
 

 چکیده

ید که آبه شمار می های اصلی در حوزه علوم سیاسی و تربیتیسیاسی از دغدغه نظری تربیتالگوهای علمی و 

  آید که تا حدودی این اصطالسیاسی یاری کرد. به نظر می توان انسان را در امر تربیتها میشناسایی و فهم آن

ر  نبوده است و اگر مطسیاسی مثلی امروزی مطر   اما درگ شته اصطال  تربیتی اصطالحی جدید است  یف

 مسیاسی هم در ادبیات علو بردند. تربیتصورت ضمنی از آن استفاده و سخن میبوده هم به شکل سنتی به

توجه  طر  وهای مختل  قابلسیاسی و هم در علوم تربیتی  کاری است بکر و نو که به لحاظ ماهیت هم از منظر

ا در ام اند از مفهم عام و خواص هست معنایی بوده عبارت سیاسی یف اصطال  که دارایی دو بار است. تربیت

ای بودنش به آن پرداخته است، گاهی از که از منظربین رشتهآید چونشده به نظر میبین علمای این اصطال  حل

 شناسی مرتب  است به آنشناسی و انساناین بح  را از جهتی به روان شناسی سیاسی و گاهی هممنظر جامعه

ی سنی ممکن مدت مانند یادگیری هست که در هر دورهتربیت سیاسی یف فرایند طوالنی .شده استتهپرداخ

باشد الهی و شیطانی اگر تربیت الهی باشند جامعه است در فرد و جامعه بیانجامد. تربیت سیاسی به دو نوع می

 نجامد.اودی طبیعت و بشر میگردد و اگر تربیت شیطانی باشد به نابسوی خوشبختی و سعادت رهنمون میبه

 تربیت، سیاست، اسالم، فرد و جامعه. کلید واژگان:

 مقدمه

سیاسی، یف فرایند طوالنی و نسبتاً مغل  یادگیری است که افراد جامعه با آشنایی فرهنگ تربیت خاص را  تربیت

یاسی س های تربیتو راه کنند بنابراین هر جامعه تربیت سیاسی خاص خود را دارد و حتی اصول منابعدنبال می

-ز دشوارسیاسی ا خورند. سخن گفتن درباره تربیتگاهی متضاد نیز به نظر می ها متفاوت و مختل  و گهجامعه

ی حت ها را در حلقوم کشیده وهای فراوانی برخوردار است  به این دلیل که دنیای معاصر و تکنولوژی انسان

 اند.سنتی بودند نگ اشتهاند، دیگر میدان برای کلی هضم کردهبه

-و فرهنگ هاهای بسیار وسیع تمامی شئون شخصیتی انسانشبکه هزاران های شیطانی بااز سوی دیگر، قدرت

سیاسی با بینش اسالمی  در این پشوهش تربیت های جامعه را در برگرفته و تحت شعاع خود قرار داده است.

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات و عرفان اسالمی دانشگاه بین المللی اهل بیت* 
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رزهای، و ر پی یده قدرت شیطانی به مقابله برخیزد و باسیاستهای بسیاآگاهانه با نظام سیاسی پرداخته است و 

 ها باشند البته با محور خدادوستی تأکید شده است.کارها آن ها را کنترل و ناظر براسالمی سیاسی آن

ت ترین عامل انکشاف و پیشرفت که نیاز مبرم بشر هسسیاسی، مهم فرضیه پشوهش بر این بناشده که تربیت

سا  ا صول حاکم بر تربیت سیاسی استخرا  و ارا ه گردید است. اصول و هدف از تربیت سیاسی بربا توجه به ا

سازی برای شکوفایی استعدادهای مدیریتی و سیاسی و فردی همراه با رشد حب دینی و های قرآن و زمینهآموزه

 ل  اجتماعی داشته باشندهای مختعرصه یافت نموده تا حضور فعال در های الزم را اندرفطری و کسب مهارت

 تا سیاست در دامان تربیت اسالمی شکوفا و بارو گردد.

 سیاست در لغت تربیت و

 ندگی، بلکهناپ یر زی جداییتنها تربیت الزمهترین نیازهای زندگی بشری است و نهسیاست، از اساسی تربیت و

 یزندگی است. انسان به دلیل برخورداری از قوهای از آن در تمام زوایی متن آن هست و از گهواره تاگور جلوه

ت ها، نیازمند تربیتی است که بتواند به او در گزینش مسیر درسها و بدیفکر توانایی برای تشخی  درست خوبی

دارد.  باره نیاز به تربیتی تاریکی یا روشنایی تعیین نماید. درایناز نادرست کمف کند تا آینده را در دوسویه

یز جلوه ن لی و اعتباری که قرآن برای تعلیم و تربیت و خواندن و نوشتن قا ل شده، در سیره پیامبررسالت اص

تعلیم و تربیت «. امهمانا من معلم مبعوث شده»کرده است تا جایی که ایشان خود را معلم خواندند و فرمودند 

بیاء ترین کارهای سایر انه است. از مهمشدالمرسلین بیانویشه حضرت خاتمترین هدف بعثت انبیای الهی، بهمهم

 و رسوالن خداوند هم تعلیم و تربیت مردم بوده است.

تربیت در زبان فارسی، به معانی مختلفی مانند پروراندن، آداب و اخالق را به کسی آموختن، پرورش دادن و 

آمده است. معادل تربیت در ( 1626، 1 : 1626  و معین، 121: 1628و عمید،  116: 1632آوردن )دهخدا،  بار

دهد. ازنظر قواعد ی میباشد که آموختن و تربیت رهنمودند به چیزی معنامی« Training»و « education»انگلیسی 

ی وجود هست، یعن« متعدی»اصطال  ادبی، این کلمه مصدر باب تفعیل است و این باب در نگارش زبان عربی، به

ی ب طلبد. البته این امر نباید ما را دچار شبهه کند که حتماً باید مربی و مترا میبی ر فاعل و مفعول یا مربی و متر

ای خود هتواند مربی خویش باشد و از روشدو شخ  یا انسان متفاوت از هم باشند، بلکه در شرایطی انسان می

 مند گردد.تربیتی بهره

ده است. ربب به معنای خضانت، اصال ، تدبیر شگرفته« ربو«یا « ربب»ی این واژه در لغت عرب نیز از ریشه 

شد نیز به مفهوم باال رفتن و ر« ربو»سوی کمال و رفع کمبودهاست. تدریج تکامل بخشیدن و سوق دادن بهو به

گونه معنا شده است: زیادشدن، تغ یه نمودن، ی ربو باشد، اینباشد. اگر از مادهو نمو کردن و ته یب نمودن می

ی دوم بیشتر ناظر به پرورش جسمی و مادی اولی ناظر به پرورش سایر ابعاد ن، باال رفتن. ریشهو نمو کرد رشد

کلی طورباشد و یا فعالیتی منظم و مستمر باهدف کمف به رشد جسمانی، شناختی، اخالقی، عاطفی و بهمی
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ارهای او ویشه در رفتهی آن در شخصیت متربی، بای که نتیجهگونهپرورش و شکوفایی استعدادهای متربی، به 

 (. 12: 1633ده آبادی) نمودار شود

در زبان فارسی واژه سیاست در لغت به معنای اصطال  امور خل ، اداره کردن و حکم راندن بر رعیت و یا 

و یا به تعبیر دیگر سیاست به معنای حقیقی آن، عبارت است از  ( 66: 1632ریاست نمودن آمده است )عالم، 

ها (. در برخی جا63: 1628ها، در مسیر حیات معقول )جعفری، توجیه تنظیم زندگی اجتماعی انسانمدیریت و 

مدت، ریزی نسبتاً طوالنیشده و آگاهانه و برنامهریزیکاربرده شده است یف اقدام برنامهبه این مفهوم نیز به

اشته جان الیا  ارا ه د ربیت سیاسیو تعری  دیگر از ت منظور ایجاد رفتارهای سیاسی مشخ  در مخاطبان به

های موردنیاز برای مشارکت سیاسی و آماده کردن اند از: تربیت سیاسی پرورش فضایل، دانش و مهارتعبارت

 (.196: 1691جان الیا ، ) اشخاص برای مشارکت آگاهانه درباز سازی آگاهانه جامعه خود است

 تربیت در اصطالح

کاررفته است: یکی عام و دیگری خاص. معنای عام، تمام اعمال و رفتار انسان و هتربیت در اصطال  به دو معنا ب

، شود و معنای خاصشامل می را ...نقش و تأکیر آن در رشد و ارتقای قوای فیزیکی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی و

ی سواملی بشر بهی انسان و هدایت سیر تکجانبههای رشد و کمال همهبه مفهوم فراهم نمودن شرای  و زمینه

 خداوند است.

جز تعلیم نیست. تربیت به معنای شدن و به شکل خاصی درآمدن و یافتن تربیت در اصطال  خاص، چیزی به

اصطال  تزری  اخالقیات در وجود انسانی های دینی و بهباشد که شامل تربیتهویت درست و مطلوبی می

نویسد  الرب فی االصل التربیۀ و هوالشی حاالً فحاالً الی حد ی رب میراغب اصفهانی هم ذیل ماده شود.می

 (. 26تا:بی الحتمام) اصفهانی،

شهید مطهری هم معتقد است: تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه  

ربیت با رویکرد دینی رو، ت(. ازاین96: 1691دریکشی موجود است، به فعلیت درآوردن و پروراندن )مطهری، 

اشد بهای دوگانه مینگاه خاصی است که اسالم نسبت به انسان دارد. از این منظر، انسان دارای ویشگی منتهی بر

 (96: 1628اللهی )مصبا  یزدی، هایی مانند: خلیفهدهند. در قرآن کریم، ویشگیکه سرشت وی را شکل می

و ... درشان و منزلت انسان آمده است آیات « (6)انسان:  بود مختار»، ( «28 که : ،32 دار الهی )احزاب:امانت

)ابراهیم:  (، ستمگر و ناس ا  بودن23نساء: )کند، ازجمله ) ضعی  بودن های منفی اشاره میدیگری هم به ویشگی

( 21( مانع احسان یا بخیل)معار : 26(، حری )معار : 18یبا )معار : ک(، ناش32( عجول وشتابزده )احزاب: 61

های یهای مثبت وی و غلبه بر ویشگسازی ویشگیمنظور برجستهو توجه در این آیات، ضرورت تربیت انسان را به

 دهد.روشنی نشان میمنفی به

 تربیت در آیات
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که در دو آیه  سانی انرا درباره« ربو»ی از ریشه« تربیت»ی با مراجعه به آیات قرآن در ذیل، مشتقات واژه 

 کنم:کاررفته است، بررسی میبه

ها را مشمول رحمت گوی بار پروردگارا، آن و به...خدای سبحان بیان فرموده است 28اسراء: سوره  در .1

)پروبال « خفض جنا »( کلمه 262، 6 :  1631اند)طباطبایی، کردهکه در کودکی مرا تربیتخویش قرار ده، همان

وپر شده است که جوجه بالای گرفتهه در تواضع و خضوع زبانی و علمی و این معنا از صحنهگستردن از مبالغ

، 16 کند تا مهر و محبت مادر را تحریف نموده، او را به فراهم ساختن غ ا وادار سازد )همان،  خود را باز می

ر را، به این معنا که با ایشان تکبو اخفض لهما  و فروگ ار برای ایشان، جنا  ال ل  بال تواضع و فروتنی  (.161

گوی در مقام دعا به  و به و قل« از روی رقت قلب و فرط بخشش« من الرحمه»مکن و مالیمت و رعایت بکن، 

کما ربیانی صغیرا، مانند آن رحمی که ایشان » ، «رب ارحمها، ای پرورد من، ترحم کن و ببخش ایشان را»، «ایشان

به « یانیکما رب»اند که: کاف در و بعضی گفته« اند.نادانی با من کرده طفولیت و در وقت تربیت کردن من در حال

ای وقل رب ارحمها علی ما ربیانی صغیر  بگو ای پروردگار من، رحم کن بر والدین من »است، « علی»معنای 

 (.219، 2 )همان ،  .«اندبرمزد تربیتی که مرا در حالت طفولیت و نادانی کرده

 دست پدر و مادر و شریفه، مراد از ربیانی بزرگ کردن و رشد و نمو جسمانی فرزند به در آیه ی صغیرکلمه

 باقری،) باشدکه تربیت در این آیه، به معنای رشد و نمو جسمی و معادل فارسی آن بزرگ کردن میقرینه برای آن

1692 :69.) 

(. آیا ما تو را در کودکی بزرگ نکردیم، 19عراء/ش) الم نربف فیان ولینا و لیدا و لبثت فینا من عمرک سنین .2

 شده وهایی حسابکه چندین سال از عمرت را س ری کردی؟ فرعون زبان به سخن گشود و با جملهدرحالی

و را در آیا ما ت»ها کوشید. نخست رو به موسی کرد و چنین گفت: آمیز، برای نفی رسالت آنحال شیطنتدرعین

را از آن اموا  خروشان و خشمگین  تو (.262، 11 :  1631د پرورش ندادیم؟ )طباطبایی، کودکی در دامان مهر خو

های برایت دعوت کردیم و از قانون مجازات مرگ کرد، گرفتیم و دایهنیل که وجودت را به نابودی تهدید می

های ازآن نیز سالو پسوامان در ناز و نعمت پرورش یافتی اسرا یل معافت نمودیم و در محیطی امنفرزندان بنی

 یرساند و کلمهمتمادی از عمرت در میان ما بودی! این جمله استفهامی انکاری است و توبیخ و سرزنش را می

ی ولید به معنای کودک است. مفسران گفتار فرعون، یعنی ی مع الغیر از مضارع تربیت است و کلمهنربف صیغه

کرده است کودکی تربیت اند: یکی اینکه او را درتحلیل کردهوجمله الم نربف را به دو اعتراض تجزیه

 (.621و  626، 11  :1631)طباطبایی

 تربیت در نگاه اندیشمندان

ری  واحدی توان به تعراحتی نمیای است که بهگونهاند، بهتعاریفی که دانشمندان و متفکران از تربیت ارا ه کرده

های نابهنجاری است که مقوله ت، هم ون سیاست و دین، ازیافت. تعری  تربیت در اصطال  تربیدست

ای گونهای مردم تا نخبگان ناگزیر بهخوش دخالت همگان و فهم عامه شده است، چه هرکس از تودهدست
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. زندگی داندکند معنای آن را میباتربیت سروکار دارد که هر کس تا مجبور به تعری  تربیت نباشد، کمان می 

 دهد. چگونه زیستن، زیبا یا زشت زندگیای است که خداوند در هنگام تولد، به انسان داده و میبهترین هدیه

دهد که در هر زمان که شده است. دنیا پر از امکاناتی است که به ما اجازه میی خودمان گ اشتهعهده کردن بر

مال ای از کتواند به درجهست که میمان را بسازیم. انسان تنها موجودی ابخواهیم، دوباره متحول شویم وزندگی

 برسد که جهان را مسخر خویش سازد و به مقام جانشینی الهی برسد.

ها، بر مربیان بزرگ پوشیده نبوده نقش انحصاری آن در تحق  فرهنگ و تمدن و تعالی آن اهمیت تربیت و

 ترین وو کانت آن را بزرگترین کار آدمی خوانده که غزالی تربیت را پس از پیامبری، شری است، چنان

تر از تربیت، فنی ترین و مقد آن بوده است که عالی ی آدمی دانسته و افالطون بردشوارترین مسئله

(. امام محمد غزالی در تعری  تربیت آورده است: فن تربیت، کنش و گاه کنش و 86، 6 :  1691)رفیعی،.نیست

 اگورکم از گهواره ت ه و پیوسته و بالنده و با دیرند دست که ازدانه، با روندی آهست واکنشی است مهرآمیز، بخر

وی و رفته، سود معنهمهیزش و نیکبختی و روی که در آن، کسی که فرهیخته است )مربی( رسالت دارد برای فر

رآید. بی نهادهای خدا آفرید او ی همهسویهبی در پی برانگیختن و پروراندن هماهنگ و همه مادی کسی دیگر متر

این فرایند مقد ، ح  و نیاز فطری و طبیعی همگان است و اعمال درست آن همراهی با آفرینش آدمی است و 

 (.89: 1691رفیعی، ) باشددرنهایت به سود جمع نیز می

تربیت عبارت است از پرورش دادن، »کند: شهید مطهری تربیت را پرورش دادن و به فعلیت رساندن معنا می

ی جاندارها ای که در هر شیء وجود دارد ل ا تربیت فق  دربارههای درونییت درآوردن استعدادیعنی به فعل

 .(66: 1691)مطهری .صادق است

 ها، گروه یا جامعه( بر آن است که تربیت، مجموعه فرایندهایی است که از راه آنJohn Dewey) جان دیویی

ن ی خویش را تضمیکند تا بقا و رشد پیوستهمنتقل می های خود راها و خواستهتوانایی چه کوچف چه بزرگ

را با  تواند آنشناختی دارد. از دید وی، تربیت اجتماعی است و مینماید. او نسبت به تربیت رویکردی جامعه

 سازی پیاپی تجربه کند، برای افزایش گستره و ژرفای محتوای اجتماعی آن دانست. از نگاه دیویی، تربیت به متر

 (89: 1632های اختصاصی را فراگیرد )دور کیم،دهد روشصت میبی فر

 سیاسی تربیتروش تعلیم 

که باشد و اعلمته و علمته در اصل واحدند، جز اینی علم، به معنای ادراک چیزی با حقیقتش میتعلیم از ریشه

که از اختصاص دارد تا اینشود، اعالم مخصوص خبر دادن سریع و تند است، ولی تعلیم به آن ه زیاد تکرار می

( و در اصطال ، به معنای آموزش دادن معارف و 196ق: 1112آن، اکری در نفس متعلم حاصل شود )اصفهانی،

طوری کلی تربیت را در دو نوع عنوان (. امام خمینی )ره( به193ق: 1116باشد )همان، های گوناگون میدانش

تربیت شیطانی است. امام خمینی )ره( معتقدند که اگر منحرفین و معوجین اند از تربیت الهی و که عبارت کندمی

رود، اما اگر افاضل و در یف کشوری سرنوشت آن کشور را به دست بگیرند، آن کشور رو به انحطاط می



 

 

91 
 تربیت سیاست در دامانِ

 
ها ود. اینشدار یف کشور شوند، فضیلت در آن کشور زیاد میدانشمندانی که بافضیلت انسانی هستند، سررشته 

ود مگر از شکنند یا چنین سرنوشتی نصیب ملتی نمیصول تربیت است و به عبارتی این افراد ظهور پیدا نمیمح

 راه تربیت اسالمی سیاسی.

 ایالف. روش مشاهده

به کمف این روش، از  باشد و برای تعلیم امور سیاسیای، یعنی روشی که متکی بر حوا  میروش مشاهده

 شود که البته استفاده از حس بینایی منظورشاناستفاده می .شم، انواع تکنولوژی و..ابزارهای حسی مانند گوش، چ

اشد. در بنسبتاً از دیگر حوا  بیشتر مورداستفاده می کنند وها مداربسته که نظم شهرها بزرگ را کنترل میدوربین

ر اندازی کند، بنده مخل  این روش اگر انسان از راه عبودیت خدا در جامعه وارد شد یا به امور جامعه نظ

 شود که در این صورت فرد و جامعه رستگار خواهد شد.)عارف( خدا، کارهایش نیز همه الهی می

ر ی قرآن تأکیدی است که باین مطلب در قرآن نیز بسیار حا ز اهمیت تلقی شده و یکی از نکات برجسته

برخورد  یباشد که بر پایهقران بر تفکر و تعقلی مینهد. در امور فراوانی، تأکید رؤیت حقیقت میهای قابلجنبه

 یکه دور از دستر  تجربه است. حتی در امور اعتقادی نزدیف حسی و بررسی دقی  موضوعی حسی بناشده

کند. این بشر در دنیاست، مانند معاد، از راه مقایسه با امور حسی در این دنیا، باز همین روش را توصیه می

می معینی ندارد و حتی دانشمندان نیز مانند عموم مردم، برای رسیدن به تفکر و تعقلی اختصاص به سطو  عل

ر شود، تفاوت داند و تنها تفاوتی که در اینجا دیده میپایدار و صحیح، به استخدام این روش فراخوانده شده

ت و مشاهدات طور که در میزان فهم و برداشت از موضوعاشدت و ضع  استفاده از این روش است، همان

 (113 :1636حسی بین دانشمندان و سطو  دیگر اختالف وجود دارد.) برومند، 

 ب. تشویق و تنبیه

ی دهخدا به معنای آرزومند کردن و نامهی شوق به معنای میل نفس به چیزی است در لغتتشوی  از ریشه

ی نبه به معنایی بیدار کردن و آگاه ریشه( و تنبیه از 2326 :1632برانگیختن یا به شوق آوردن کسی آمده )دهخدا، 

کردن بر چیزی است  در اصطال ، مراد از تشوی ، استفاده از امور مطلوب و مورد درخواست فرد، پس از انجام 

ز ی پاداش و ... مراد اعمل، برای افزایش یا تثبیت عمل است، مانند سایش از متربی، ابراز مهرورزی به او، وعده

های آزارنده برای فرد، پس از انجام عمل، برای کاهش یا ح ف رفتار است، مانند نگاه از محرکتنبیه استفاده 

 اعتنایی، حبس کردن، تنبیه، مجازات نمودن مختل  به خاطر کردار ناپسندش است. برسرد روی برگرداندن، بی

ه پس از عمل دیگری دانست کی شخ  یا وسیلهتوان تشوی  و تنبیه را سیستم کنترل رفتاری، بهاسا  این، می

 (81 :1691گردد )باقری آستانی، کاهش آن رفتار اعمال می مطلوب یا نامطلوب، برای افزایش با

مت ریزی شده است، زیرا اسا  تربیت بر سهولت، محبت و مالیتعلیم و تربیت اسالمی، بر مبنای تشوی  پایه 

رغبت متربی را به انجام دادن کارهای مطلوب افزایش داد  توان انگیزه، میل واست. از سوی دیگر، با تشوی  می

ود که شو میل فطری او را به مهر، محبت و قدرشناسی تأمین و اعتماد او را جلب کرد. زمانی از تنبیه استفاده می



 

 

93 
 تربیت سیاست در دامانِ

 
منظور آگاهی دادن به او جلوگیری از تکرار تشوی  مفید واقع نگردد و خطا و تخلفی از متربی سر بزند که به 

توان ابتدا به ان ار و س س به تنبیه روی سازی فضای خانواده، مدرسه و جامعه، میمنظور سالمتخل  و نیز به

 (.216: 1633آورد )همان، 

یند آگیرند، معمول درصدد برمیای است که وقتی در انجام امور مورد تشوی  قرار میگونهها بهطبیعت انسان

ترین ارکان روانشناسی تربیتی و عاملی متکر در براین، تشوی  و ترغیب از مهمآن امور را بهتر انجام دهند  بنا

 (.161: 1638های مطلوب است.)امینی، های پیشرفت و عملکرد فرد در یادگیری و تقویت رفتارتحریف انگیزش

 ج. الگوبرداری

ر تأمل دشده در جامعه ارا ه رویکردهاى مختل  اسا  برهاى آن تبیین دموکراسى و مدل الگویی سیاسی با

هاى و روش سیاست است که گر این نکتهپیش از هر چیز بیان تربیت سیاسیاز  شدهارا ههاى الگوها و مدل

پیدا کند. اهمیت این بح  هنگامى افزون خواهد  تواند تجلیات مختل  و متنوعىدموکراتیف یکسان نبوده و مى

  به الگوی تربیت انسانی نیازمند است. جامعه نىدر شرای  کنو دشد که توجه داشته باش

خواه انحصارطلب و خودخواه خواهند بود اند افرادی تمامیتهایی که تربیت شیطانی یا تربیت انگلی شدهآن

ای هکسانی که تحت فرمان» خوانیم: و خود منشأ دیکتاتوری و منشأ همه مفاسدند. در آکار امام خمینی )ره( می

واهند. خبینند و تمام منافع را برای خودشان میها غیر از خودشان هیچ نمیتربیت انسانی ندارند آن آسمانی نیستند

د  خود رسدوستی میبیند، به انساناند چون منافع دیگران را همانند منافع خود میهای که تربیت الهی شدهانسان

، در تربیت اسالمی، محی ، محی  رحمت خواهد دانندچیز را از آن خدا مینداند بلکه همهرا صاحب قدرت نمی

بود نه محی  وحشت و انحصارطلبی اینجاست که سیاست در دامان تربیت اسالمی معنا و مفهوم واقعی خویش 

 کند.یافت می را اندر

شده، که در باطن هر انسان به اقتضای حکمت الهی قرار داده های فطری و ذخایر طبیعییکی از سرمایه

مند باشد و شود انسان پیش از هر چیز و هر کس به خود عالقهحب ذات است. این انگیزه سبب میی انگیزه

ابت های کترین پایهی خودش محبوب نباشد. حب از بهترین و اساسیاندازهچیز در نظر آدمی بهدرنتیجه، هیچ

شوی ، در متربی پرورش دهد. با ت توان با استفاده از آن، بسیاری از سجایای اخالقی راتربیتی است که مربی می

 شود حس حب ذات و خودپسندی انسانتوان از این سرمایه فطری استفاده نماید، زیرا تشوی  سبب میمربی می

ی قوت قلب و نشاط را در وی فراهم آورد و برعکس، نکوهش و ناس اسی، شخصیت انسان ارضا شود و زمینه

 (.81: 1691اقری آستانی، گردد )بتحقیرشده، موجب افسردگی شخ  می

 عوامل مؤثر تربیت سیاسی

امروزه نظام آموزش و پرورش هر کشور به دنبال شناسایی عوامل متکر بر فرآیند یادگیری  و یاددهی فراگیران 

دارد. در میان عوامل متکر است و در جهت رشد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهای رسیدن به آنها گام بر می

ودکی افتند از دوران ککه بیان شد تربیت و یادگیری در طولی عمر زندگی انسان اتفاق می طوریهماندر سیاست 
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ا محور شود، اما بو نوجوانی گرفته تا دوران برزگسالی جریان دارد  یادگیری سیاسی که عوامل متعدد را شامل می 

 رسی قرارگرفته است.قرار دادن تأکیر فرد در محی  و تأکیر محی  )شرای ( بر فرد موردبر

 الف: تأثیر فرد بر محیط

باشد. زند و مظهر فرد در خانواده، مدرسه و جامعه میی امور مشهودی است که از انسان سر میمنظور از فرد، همه

 نیت، طرز بینش و... اگر شود، مانند فکر،شود و گاهی دیده نمیمنظور از محی ، شئونی است که گاهی دیده می

 طبیعت خواهد انسان و وقد بود و قطعاً به نابودی حقهی  نامر ی آدمی الهی نباشد ویران گر خوااین بعد مح

کنترل شده، بمب اتمی که دشمن طبیعت است. پس های غیرقابلاما بعد باطنی محی  تکنولوژی، اعمار انجامید 

 باطن اوست. زنی بر اندرکار و نقشهای این است که ظاهر سیاست دستمقصود از این ویشگی

سا  مبنای ا سیاسی اگر برای انسان ابعادی قا ل باشیم و بربرای روشن شدنی زوایای مختل  بح  تربیت

ان که است. به تعبیر دیگر هم ن« مدنی الطبع بودن»فطرت، انسان را تحلیل نماییم انسان دارای فطریاتی هم ون 

، حس پرستش و... است دارای ابعادی اجتماعی نیز خواهی، زیبایی دوستیانسان دارای ابعاد فردی مثل نیف

توان به ابعاد خانوادگی، سیاسی، حقوقی، ها میای دارد که ازجمله آنهست  بعد اجتماعی انسان، شئون گسترده

 های تربیت اجتماعی انسان است.ترین ساختاقتصادی و... اشاره کرد. در این میان تربیت سیاسی یکی از مهم

 گردد.تأکیر فرد در محی  و از محی  روی فرد مشاهده میصد در صد 

 ب: تأثیر شرایط بر انسان

های مختل  محیطی، در معرض حاالت، احساسات و افکار معینی آدمی به سبب اتحاد نفس و بدن در وضعیت

ر جمعی نیز د ی شرای  زمانی و مکانی است ولی اگر پیوندهای آدمیان به هم هویتگیرد. این امر دربارهقرار می

(. قرآن و جامعه شناسان 19: 1692نظر گرفته شود، باید آن را نوعی تأکیرپ یری از شرای  اجتماعی دانست )باقری 

نداشتند پدین را ارکی می ورسوم جاهلی خود بودند ودهد که مشرکان تحت تأکیر عقاید و آدابسیاسی نیز نشان می

ی ان است اسالم هم ح  باشد. از سوی دیگر، در نظام اجتماعی قبیلهورزیدند که ممکی آن تعقل نمیو درباره

، شرای  دیدند، بنابراینشده بود، جایی برای ورد عقاید تازه نمیکه پیروی از آباد و اجداد مسلم و پ یرفته خویش

هام صورت استفگونه بهکه قرآن این مطلب را این قدری مسل  بودها بهی عربی بر نظام فکری آنآن روز جامعه

ی این پیروی وسیلهکه شیطان ایشان را بهکنند، حتی درصورتیکند که آیا پدران خود را پیروی میانکاری بیان می

 سوی ع اب آتش دعوت کرده باشد؟به

شود که بر شرای  تأکیرپ یر واقع گردد، به معنای اضطرار او در برابر آن مقامت و تربیت درست باع  می

این امکان وجود دارد که در قبال فشار شرای  ایستادگی کند و رنگ ن  یرد یا در حدی فراتر، بر نیست، بلکه 

 (.113 :1692ی بارز اختیار انسان است )باقری شرای  اجتماعی تأکیر نیز بگ ارد. این ویشگی، جلوه
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 ورزی را به دنبال داردتربیت سیاسی اندیشه 

آید چون گوهر انسان ها در ذهن فرد پدید میآورد قطعاً یف سری پرسشورزی روی میوقت که انسان به اندیشه

آدمی و  ترین تجلیات رو باشد یکی از پایدارترین و کهنرو، باخدا آشنا میسرشته بامعرفت ربوبی است  ازاین

 اشد.بترین ابعاد وجودی او حس نیایش و پرستش است که برخاسته از سرشت ربوبی انسان مییکی از اصیل

گیرد، خواه معماها سراب فکر، تالش و پویش است که به هنگام و باوری انسان با معماها در وی جریان می

ها در عمل سودمند افتد یا فراتر از این دو، باشند و سری را گرم کنند و خواه گرهی در کار باشند و گشودن آن

بصیرت و وسعتی در آدمی شود. به این معنا، همه متفکرند گشودنشان، موجب  ای پرراز و حقیقی باشند که باپرده

یل نداشتن تفکری که به دل اند، نه به سبب نداشتن تفکرو اگر قومی به سبب نداشتن تفکر مورد نکوهش قرارگرفته

قلی، توان گفت: هر تعاند بنابراین، هرگاه امر به تفکری معین شود، درواقع تعقل است و میمعین نکوهیده شده

 (.266همان  ) فکر است، ولی هر تفکری، تعقل نیستت

بستگی است که در قرآن از آن به حب و در فرهنگ آور و مهم آدمی، دلهای شگفتبستگی یکی از ویشگیدل

واند تانگیزترین خصای  انسان است. این ویشگی میبستگی یکی از اعجابآن به عش  یادشده است. دل عرفا از

اسا  این  کار و هر حال و وضعی گرداند. ابراز یا منع محبت برای امر استوارشده است. بر ی هرآدمی را آماده

ز ها، باید از قدرت ناشی اای از آنای از اعمال یا بر ترک پارهنکته در تربیت، خواه در برانگیختن بر انجام پاره

 (262 آمیز بهره جست )همان،پیوند محبت

ز منظور تربیت فرزندش، اخوریم که لقان حکیم، بهی لقمان به مواردی برمیاسا  این برداشت، در سوره بر

بی که کند. ترکیگیرد و موارد تربیتی خود را به وی یادآوری میکه میان آنان برقرار است، بهره می بستگیدل

ورزی محبت و عش بستگی است، عبارت یا بنی است. بار این معنایی این عبارت، حاکی از ی این دلدهندهنشان

هایی هم ون ای پسرک من، ای فرزند کوچف من این قسمت را به عنوان باشد، زیرا که مترجمان بهبه فرزند می

 ازآناند. این عبارت سه بار در این سوره از جانب لقمان حکیم کاررفته و پسو ای پسرم عزیزم ترجمه کرده

 است.های خود را به وی سفارش نموده ها، موعظهخطاب

های نخستین تاکنون، افراد درصدد پاسخ به این نیاز درونی دهد که از زمان انسانگ ری بر تاریخ نشان می

های مختل  در بین مردمان باستان تا اعتقاد به وجود خدای یگانه همگی نظر به این اند. وجود الههخود بوده

رست داده نشده است، ولی پیامبران، همواره، گاه به این میل درونی پاسخی دحس درونی دارد و اگرچه هیچ

 ی اصیل و صحیح هدایت نمایند.درصدد بودند تا این میل درونی را به جاده

 تربیت سیاسی و پایداری اجتماعی

د، در باشها در زندگی اجتماعی است، استقامت و پایداری مییکی از مفاهیم مهمی که عامل بسیاری از موفقیت

ر گردبادی کنند مانند درخت تنومند که در هرسد، با استقامت وشکیبا ی را پیشه میها میه انسانبرابر مصا بی که ب

اعی و های اجتمایهای اسالم سیاسی و اجرای فریضههیچ فصل از ریشه برکنده نتوانند. در امور تبلیغ آموزه در
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و  ها در زندگی اجتماعید، قطعاً که انسانانیابغایت جمعی دستتر  باشند تا به فردی انسان باید پایدار و نا 

باران اطالعات و ناچیز جلوه دادنی تاریخ  های مستکبرین، بامها، نیشخند رسانهفردی با هزاران مانع مانند تلخی

ها بزرگ شیطانی انجام کند این پیش آمدها حتمی است هم نان که سیاستبرخورد می و تمدن بزرگ اسالم و...

 ترین ضع  را در خود احسا  نکند.استقامت و پایداری پیشه کند حتی کوچفدهند باید می

خوبی ها صبر و استقامت نداشته باشد، در زندگی موف  نخواهد شد. بهاگر کسی در برابر شداید و سختی

همه، معروف ونهی از منکر، مشکالت فراوانی وجود دارد و ویشه امربهی کارهای اجتماعی، بههمه پیداست که در

شوند و حتی ممکن است در پی آزار و اذیت آمران تسلیم نمی آسانیجو و خودخواه، بهویشه افراد سلطهافراد، به

مشکالت  این توان برگاه نمیبه معروف و ناهیان از منکر نیز برآیند که بدون صبر، استقامت و شکیبایی، هیچ

 یافت.پیروز شد و به اهداف مهم دست

ات رود و در حقیقت، پایه و اسا  تمام صفترین مسا ل تربیت به شمار میار، یکی از اساسیاستقامت و پاید

باشد. اگر انسان استقامت نداشته باشد و نتواند زحمات و مشقات را در زندگی تحمل کند، نیف و تربیت می

است که مغز انسان در  و آرمان تواند به مراحل عالی زندگی نا ل شود. پس، صبر و پایه و اسا  هر کمالنمی

د در توانشود، نمیپروراند. افرادی که استقامت ندارند و بسیار زود در برابر حوادث سخت تسلیم میخود می

 زندگی اجتماعی موف  شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 
 تربیت سیاست در دامانِ

 
 گیرینتیجه 

ی و شکوفایهای رفع موانع و استفاده از عوامل و شیوهای متکر در پرورش زمینه سیاسی ایجادکننده تربیت

ی و ایجاد و هماهنگی میان استعدادهای گوناگون بشر درزمینه استعدادهای فطرت بشری در بازسازی جامعه است

روند یت یفسیاسی مانند تعلیم و ترب فرهنگی و اجتماعی که نیاز به یف نظام فکری بنام سیاست دارند. ل ا تربیت

که تربیت  بنابراین باید گفت باشند از فرد و محی  )شرای ( می تدریجی و مستمر بااراده آزاد و فعال که برگرفته

مدار باشد، فرد سیاستسیاسی یعنی پرورش و شکوفاسازی استعدادهایی فرد در درونی حکومت و جامعه می

ای وسیع حکومت باخبر بوده، آگاهانه و شبکهمدرن در درون و سیاست باید از رواب  سیاسی و پی یدگی نظام

های حاضر نشود به محور قدرت که در زمینه های تربیت الهی عمل نماید و تحت هیچ عنوانه با آموزهفعاالن

شر، مانند جمعی بشر توس  بکه عواقبت شان به نابودی طبیعت و مرگ دسته سیاست غیر الهی باشد قدم بگ ارد 

نبه اجتماع و فرزند خود به فرهنگ جاانجاممت. انسان امروزی ناگزیرند برای تربیت همههای شیطانی میقدرت

 شکوفایی قرآنی رو بیاورد.

نوا و همساز شده است به دنیای بی اند، با آن همها هستی پررمزوراز دنیای قدیم را تا حدی حل کردهانسان

های بغرنج سیاست شیطانی در امان نبوده و برای همیشه ها از دامرمز و راز تبدیل کرده است. رها شدن انسان

مورد حجمه قرارگرفته ل ا بهتر است که این تربیت سیاسی در دورنی خانواده و اجتماع نهادینه شود تا جلوی 

که اجرایی این طر   ها را تا حد نقش زمین کنندها آنراحتی بگیرد و نقشهها شیطانی را بههای سیاستهجمه

 .رسندجز به وجود آمدن آگاهی سیاسی در ممکن غیرممکن به نظر می
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 *رشید یعقوبی

که  ة خوددورهمی مستبد و غیر مشروع هاحکومتموضوع گیری امامان شیعه )ع( در برابر عملکرد چکیده: 

 شدهگبزری هاامیق سازنهیزمی بعدی نیز هادورهی بعدی هم الگویی برای پیروان خود حتی در هادورهتوانست در 

ی چندی صورت هاامیقدوره امامان  در ظالم عصر و دوران خود را به چالش مواجه کند. خودکامهی هاحکومتو 

( در دوران حکومت، هادی عباسی بوده 128در سال ) فنرا که قیام شهید  هاآنی از کیماگرفت که از باب نمونه 

آغاز  در مقاله است.ع( هدف این کاظم )ی قیام و ارتباط امام موسی چگونگ .میریگیمو بررسی  موردبح است 

ی که از سوی حضرت محمد و امام صادق در هاینیبشیپو  دادهرخخ که قیام درین محل فبه معرفی سرزمین 

یام و ق تینوعی قیام و هانهیزم. س س به علت و شودیماین قیام در این سرزمین شده پرداخته  شدنواقعمورد 

 .ردیگیمقرار  موردبح در اخیر ارتباط امام موسی کاظم را که معاصر با این قیام بود را 

 

 ع(کاظم ): قیام، شهیدفخ، هادی عباسی، امام موسی ی کلیدیهاواژه

 مقدمه

ی بیدار و الگوی برای تسلیم نشدن در مقابل هاوجدانع( که در حقیقت چراغ روشنی برای ) نیحسقیام امام 

 ی مختل  ازهادورهع( مکتبی را در حقیقت بنیاد نهاد که شاگردان زیادی را در ) نیحسامام    وظلم ظالمان بود

 هانآمفاسد دوران اعتراض نموده و در مقابل  هیبرعلتا  کندیماقشار مختل  و از م اهب مختل  تقدیم جامعه 

 ن بودشاخه حسینی علویا به دستکه  هیامیبنوره ی مکتب امام حسین در دهاامیقی نکند. ابتکار عمل پوشچشم

ت مواجه کم به شکسی حکومت امیه را شکسته و کمهاهیپا کهگزار زید و پسرش یحیی  ریتأکی هاامیق ازجملهکه 

 کرد.

در دوران تبلیغات برای حکومت  ازجملهی بعدی استفاده کرده و هادورهتعدادی هم از نام این قیام و در  

غصب و بر کرسی قدرت تکیه کردند، درین  هیامیبنالرضا من آل محمد( خالفت را مانند شعار )عباسیان که با 

                                                           
 .)ع(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه بین المللی اهل بیت* 

 این قیام ع( باکاظم )زمین فخ وارتباط امام موسی قیام سر

 



 

 

 ع( با این قیامکاظم )زمین فخ وارتباط امام موسی قیام سر 011

و نهی از منکر را در هر  معروفامربهاز قیام زید و  متأکرکه  انیحسن به شاخه حسنی منتقل شد. هاامیقدوره  

ردند. در برابر حکومت عباسیان قیام ک شدیمموقعیت و فرصتی برایشان فراهم  و وقتی دانستندیمشرای  واجب 

 ی نماییم که در دورة دوم تاریخ اسالمیادآوراز حسین بن علی که مشهور به صاحب فخ بود ی میتوانیمدرینجا ما 

 عصر موسی ع( درحسن )از نوادگان امام  طالبیابمثل ( بن حسن بن علی بن ) یعلقیام کردند. حسین بن 

. اندفتهگالهادی خلیفه عباسی قیام و یکی از دالیل قیام وی را اهانت و شدت، شتم و ضرب والی مدینه بر آل علی 

اما با فرستادن لشکریان بیشتر و فرماندهان نخبه خود عرصه را بر قیام   بود کنندگانامیقی با هاتیموفقدر ابتدا 

 را شکست دادند. هاآن سرانجامکندگان تنگ کرده و 

و با یاران خود شهید  خوردهشکستدر پای کوه فخ موضعی در نزدیکی مکه  ه 128در سال  کنندگانامیق

ن نکرده و را دف کنندگانامیقرهبر  مخصوصاً کنندگانامیقشدند. خلیفه جبار عباسی دستور داد که حتی پیکر 

تعدادی را که زنده مانده بود تعقیب کرده و به شکل فجیعانه به شهادت رسانید. چند تن که از این مهلکه جان 

یحیی و ادریس بن عبداهلل که یحیی به یمن رفته و چندی در آنجا اقامت کرده و بعد  ازجملهسالم بدر برده بود 

از د و صلح کر دیالرشهاروناما پس از چندی با   باسی شروع کردحکومت ع هیبرعلبه خراسان رفته و به دعوت 

نقض کرد و یحیی را به شهادت رسانید. ادریس موف  شد تا به مغرب  آن راگرفت بعد از مدتی هارون  وامان

قاله اصلی این م ستالدر مغرب او و بازماندگانش حکومت کند.  هامدترفته و سلسله ادریسیان را تشکیل و تا 

 ع( با این قیام است.کاظم )، نوعیت قیام و ارتباط اما موسی علت

 سرزمین فخ

. سرزمین فخ در شش مایلی مکه (19: 1663ذری، )بالاز مکه است  فخّ، نام موضعى است با آب و گیاه خار 

شهرت عمده فخ و نام امروزی  اما. (121: 1628واقدی، ) ظاهراً گور ابن عمر هم آنجاست (.18همان:دارد )قرار 

، 2مسعودی،  روز ترویه در حج )و به ه.ق 128سال  الحجهیذالشهداء( برای واقعه است که در روز هشتم آن )

(. ابوالفر  166: 1691زمان هادی خلیفه عباسی در آنجا روی داد)جمعی از نویسندگان،  و در( 666: 1631

 وشته است که:اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین خود ن

 رسید.« فخ»رسول اکرم درراه مکه به سرزمین 

 با اصحابش نماز ایستاد و در آن بیابان نماز میت خواند.

 پس از نماز فرمود:
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در این بیابان مردى از نسل من به قتل خواهد رسید و در رکابش گروهى از مسلمانان هم به خاک و خون  

آسمان خواهد آمد و ارواحشان پیش از اجسادشان به بهشت خواهد  براى این قوم کفن و حنوط از .دیخواهند ت 

 رفت.

 نماند.« ریطه»بعالوه از فضا ل اصحاب فخ سخنانى فرمود که در خاطر 

 که فرمود: شدهتیروا« صلوات اهلل علیهما»از ابوجعفر محمد بن على باقر 

 رسول اکرم صلّى اهلل علیه و آله از فخ گ ر کرد. به نماز ایستاد.

 آمد گریه کرد. انیاز رکعت اول به رکعت دوم رسید. وقتى رکعت دوم به پا

 .ستیگریو م خواندیاو هم نان نماز م

 افتادند. هیاصحاب رسول که این گریه را دیدند به گر

 پرسید:« ص»اهلل در پایان نماز رسول

 کنید؟براى چى گریه مى -

 گفتند:

 ت آمدیم و گریستیم فرمود:ایم که تو گریه کنى ما نیز به رقدیده -

وقتى رکعت اول را در نماز انجام دادم جبرا یل بر من نزول کرد و گفت: یا محمدا ان رجال من ولدک یقتل  -

فى ه ا المکان و اجر الشهید فیه اجر شهیدین در این صحرا از فرزندان تو مردى به قتل رسید که کواب شهداى 

 رکاب او هرکدام کواب شهید است.

 شترى کرایه داده بودم. هیعلاهللبه ابوعبداهلل جعفر بن محمد صلوات گوید:بن قرواش مىنصر 

 حرکت کردیم فرمود:« بطن مر»آمدیم. وقتى از از مدینه به مکه مى

 که رسیدیم مرا آگاه کن.« فخ»نضرا در یادت بماند. به  -

 گفتم:

 ؟یشناسیمگر فخ را نم -

 فرمود:

 توى راه خوابم ببرد و ازآنجا بگ ریم. ترسمیشناسم اما ممى -

نزدیف شدم او خوابیده بود. سرفه کردم شاید بیدار  السالمهیباالخره به فخ رسیدیم. من به محمل صادق عل

 شود. بیدار نشد. محمد را تکان دادم.

 بیدار شد نشست.
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 گفتم به فخ رسیدیم فرمود: 

 شترم را از قطار بازکن. -

 ببند.قطار را  -باز کردم

م و بعد خواباندمش ابوعبداهلل صادق از محمل بدر آمد دقطار بستم و شتر او را از جاده به کنار برشترها را به

را خواست. دیدم وضو ساخت و به نماز ایستاد. پس از نماز به محمل رفت و دستور داد ى آبو از من کوزه

 حرکت کنیم.

اى. آیا این اعمال از مناسف حج است و همه باید چنین آوردهگفتم فداى تو شوم. تو در اینجا اعمالى بجا 

 کنند؟

و این مرد گروهى در التزام رکاب خود  رسدیى من مردى به قتل مفرمود نه. ولى در این سرزمین از خانواده

 (.112-111: 1668، 2) ابوالفر  اصفهانی،  .رودیدارد که ارواحشان پیش از اجسادشان به بهشت م

 صیت و سوابق خانوادگی حسین بن علیبررسی شخ

(. پدرش، 683) ابوعبداهلل (( و مادرش، زینب دختر عبداهلل محض بود )همان: اش )هیکنحسین، پسر علی عابد، 

عبداهلل محض و حسن مثل  در اعتراض به حکومت عباسیان در زندان منصور به  پدربزرگشعلی عابد و دو 

مبارزه جان باختند. براین  درراه 111محمد و ابراهیم در دو قیام خونین سال  شیهاییداشهادت رسیده بودند و 

ابراهیم در خاندانی  ی نزد مبارزان و انقالبیون بود.اشهیوموقعیت خانوادگی دارای جایگاه  ازلحاظاسا ، حسین 

ذکر نشده و به اهل جهاد و شهادت زاده شد و رشد و نمو کرد. در کتب انساب، اوالد و احفادی برای حسین 

 بوده و فرزندی نداشته است. بال عقبقول صاحب )) عمده المطالب(( وی 

اصالت خانوادگی در حد ممتازی  ازنظراست و شرافت و مقام و مرتبه او  تیالباهلحسین از شجره طیبه 

در رف پی برجسته و از نقاط روشن حیات اوست. نسب او هم از طهایشگیواست و این فضیلت ذاتی، یکی از 

و هم از طرف مادر با سه واسطه به امام حسین و امام حسن مجتبی و س س به فاطمه زهرا و امیرالمتمنین علی 

بود و همراه همسرش علی زو  صالح  هاشمیبنو زهی شرافت و افتخار مادرش زینب اسوة زنان  شودیمختم 

ی هایسختو  هابتیمص باتحملحسن و علی  (. پدر زینب، عبداهلل بن22: 1613شهرت داشتند )رضوی اردکانی، 

. برادرانش عموهایش به طرز فجیعی به شهادت رسیده بودند و آمدیمفراوان، جزو شهدای هاشمیه به شمار 

ی خونین بر ضد حکومت شرکت داشتند، یا در آوارگی و اختفا هاامیقشوهرش محمد و ابراهیم و موسی که در 

تن زمینۀ خوبی برای تربیت حسین و شناخ توانستیم دادهایروو تمام این  بودند شدهکشتهو یا  بردندیمبه سر 
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ید)همان: نما باشد فراهمداشته  رزمانشهمشخصیت او به عنوانی چهرة انقالبی که سابقۀ درخشانی در میان دیگر  

689) 

شهید فخ، به عهده  نهضت را )) حسین بن علی (( مشهور به رهبری تا اینکه بعداً مقدمه یف قیام فراهم و

 و هاشمی بود. او مردی وارسته و بخشنده قدریعالو  باشهامتو  لتیبافضداشت. او یکی از رجال برجسته، 

 لتیبافض. او از پدر و مادر رفتیمصفات عالی انسانی، یف چهره معروف و ممتاز به شمار  ازنظربزرگوار بود. 

ی که در پرتو صفات عالی انسانی خود به ))زو  صالح(( مشهور بودند، به دنیا آمده و در خانوادة دامنپاکو 

خویشان و  از گریدی اعدهو دایی و جد و عموی مادری و  پدر بود. افتهیپرورشفضیلت و تقوا و شهامت 

 که چندین نفر از مردان خود خانوادة بزرگ نیو امنصور دوانیقی به شهادت رسیده بودند  لهیوسبهنزدیکان او، 

بود. حسین که چنین خانوادة  فروبردهمبارزه با دشمنان اسالم قربانی داده بود، در غم و اندوه عمیقی  درراهرا 

 و کردینمبود، هرگز خاطرة شهادت پدر و بستگان خود را به دست دژخیمان منصور فراموش  افتهیپرورش

، ساختیمیر او را که لبریز از احساسات ضد عباسی بود، سخت آزرده و دل پرشوری شهادت آنان، رو  ادآوری

ی هادی عباسی و مخصوصاً حاکم مدینه، کاسۀ صبرش را لبریز نموده، او هایدادگریبشده بود،  دارحهیجرولی 

 (.226: 1698ی قیام ضد حکومت هادی پیش برد)خرمی آرانی،سوبهرا 

 علت قیام فخ

منزل داشت و  جاهمانبه قدرت رسید در عیسی آباد که مهدی آن را ساخته بود، فرود آمد و  نکهیازاپسهادی 

غطری  وارد خراسان شد اوضاع  کهیهنگامو  قرارداددایی خود غطری  بن عطاء را والی خراسان و مضافات آن 

ی خورد و جماعت به هم شهرها سیاسی آرام و مردم سربفرمان بودند، اما در اکر کارهای زشت و ناتوانی و زبونی او

ادند  د مساعدتیاری نوید  و رفتندیپ اطراف پناهنده شدند، پس آنان را  به شاهانآمدند و  به جنبش انیطالباز 

ی هابخششو  هایمقرراصرار ورزیدند و آنان را سخت ترسانید و  انیطالبو جهت آن بود که موسی در تعقیب 

نوشت که آنان را تعقیب کرده نزد وی فرستند،  واکنافبه اطراف، همه را قطع کرد و دادیم به آنانرا که مهدی 

د این قیام برخاستند و تحریف مردم علیه ایشان بسیار ش بشانیبه تعقی کشید و بسیاری سختبهپس چون بیم آنان 

 (.162: 1668، 2شکل گرفت. )ابن واضح یعقوبی،  

یا نزدیف  اواز سخنان و اشعار و عملکرد او یا افرادی که در زمان  وانتیمی، اهداف قیام حسین را طورکلبه

 تصوربهی مشخصی داشته که هاجنبه، تشخی  داد. این اهداف، اندکرده اظهارنظرقیامش  دربارهبه عصر او، 

 است: ذکرقابلزیر 
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 .ی اوی هادی عباسی و کارگزاران حکومتهایریسختگ شهیوبهبرخورد با حکومت ظلم و جور،  (1 

 ی ریخته شدههاخونی گ شته و دفاع از هاتیجناگرفتن انتقام از غاصبان حکومتی به خاطر  (2

 علویان.

 تشکیل حکومت اسالمی و برپایی قس  و عدل. (6

 و نهی از منکر و اجرای حدود الهی. معروفامربه (1

 ع( در حاکمیت.اطهار )برگرداندن حقوق غصب شده ا مه  (1

. در موارد اول و دوم، شاید رسدیمیی کافی به نظر هانمونهبرای اکبات مواردی که ذکر شد، عنوان کردن 

تا حدی ماهیت نظام حکومتی عباسی و شیوة عمل خلفا در برخورد با علویان را  مراجعه به مباح  پیشین

ه ی است که بامسئلهن، ی عباسیاهاتیجناو سختگیری و  نامشروعمشخ  کرده باشد. حکومت غاصبانه و 

تر مواردی است که بیش ازجملهی هادی در زمان کوتاه خالفتش هایستمگربررسی چندانی نیاز ندارد. سنگدلی و 

حسین  ی حرکت و قیامهازهیانگیکی از عوامل و  تواندیمیی تنهابهتاریخ نویسان به آن اشاره دارند و همین مسئله 

و مظالم کارگزار حکومت در مدینه نیز همراه  هااهانتی خلیفه با هایکارستماینکه  شهیوبهبن علی باشد، 

 (.111: 1696بود.)کاظمی پوران، 

علت خرو  و قیام او این بود که هادى براى حکومت مدینه : سدینویمی در کتاب الکامل خود جو زابن اکیر 

عمر م کور به حکومت رسید ابو الزفت حسن چون  بن عبداهلل بن عمر بن الخطاب را برگزید. زیعمر بن عبدالعز

بن محمد محمد بن عبد اللّه و مسلم بن جندب شاعر ه لى و عمر بن سالم موالى خاندان عمر را که سرگرم 

ها طناب انداخته در شهر مدینه ها را تازیانه زد و دستور داد به گردن آنگسارى بودند گرفت و بازداشت آنباده

 حسین بن على م کور نزد عمر رفت و گفت: بگردانند و رسوا کنند

دانند )در مبا  و روا مى ها را بزنى زیرا اهل عراق باده راها را تازیانه زدى و حال اینکه ح  نداشتى آنتو آن

ها را کشیدى و رسوا کردى او باشد(. چرا پس از ضرب آنالکل غیر از شراب انگور روا مى فهیم هب ابوحن

بعدازآن حسین بن على و (. 62-61: 1631، 12)ابن اکیر،  ها را برگردانند و به زندان بس ارنددستور داد که آن

مر که عمر نام و حاکم یحیى بن حسن هر دو کفالت و ضمانت حسن بن محمد را کردند و عمرى )از خاندان ع

 بود( او را آزاد کرد.

بعضى از خاندان ابوطالب بعضى دیگر از افراد خانواده خود را ضمانت کرده بودند و آن اشخاص ضمانت 

شدند. حسن بن محمد دو روز از حضور و اکبات وجود غیبت نمود. عمر شده براى اکبات وجود حاضر مى

  را احضار و از غیبت حسن ستال کرد. سخت گرفت و خشونت نمود.)حاکم( حسین بن على و یحیى بن عبداهلل



 

 

 ع( با این قیامکاظم )زمین فخ وارتباط امام موسی قیام سر 015

که نخواهد خوابید مگر آنکه حسن را حاضر کند آنگاه در خانه را بکوبد و بگوید  ادکردیازآن یحیى سوگند پس 

 ام.من حسن را همراه آورده

ضر سن را پیدا و حااهلل چرا تو تسلیم سخن او شدى از کجا تو حچون بیرون رفتند حسین گفت: سبحان

کنى؟ تو بر چیزى سوگند یاد کردى که بر آن قادر نخواهى بود. گفت: به خدا قسم من نخواهم خوابید تا آنکه مى

شده زیرا اتفاق یاران گرفتهدر خانه او را بکوبم و با شمشیر داخل شوم. گفت: این کار منافى تصمیم ماست که به

م حج در مکه و منى جمع و قیام و خرو  کنند. یحیى گفت: چنین چیزى ها تصمیم گرفته بودند که در موسآن

 از من سر زد. )قسم خوردن و هجوم بر عمر( یاران حسین ناگزیر همان شب قیام و در آخر شب خرو  نمودند

 (.62)همان: 

 فاجعة خونین سرزمین فخ

اى و ذلتى  با بر هر ظلمى و مظلمهنیز، م هبى است خاستن آموز و ناشکی یباید دانست که م هب تشیع اکناعشر

و بلکه آن ه در روحیه زید )امام زیدیان( بود از همین تعلیمات بود و از الهام گرفتن از جد )امام حسین بن على 

و مکتب برادر )امام پنجم محمد بن على «( ع»على بن الحسین  نیالعابدنیو تربیت دامان پدر )امام چهارم ز«( ع»

در تکریم و « ع»در توکی  زید و از امام کاظم موسى بن جعفر « ع»ز روایاتى که از امام صادق بود. ا«( ع»باقر 

 ... تعظیم حسین بن على بن الحسن

را  اشمهیبناین فشارها، رجال آزاده و دلیر این موضوع آشکار است.  یخوب)قا م و شهید فخ( رسیده است به

ۀ نطف کمکم، هایدادگریبرا به مقاومت در برابر حکومت عباسی واداشت و در اکر همین  هاآنبه ستوه آورد و 

ن ع( به نام )) حسی) یمجتبیف نهضت مقاومت در برابر حکومت عباسی به رهبری یکی از نوادگان امام حسن 

 (.212: 1618صاحب فخ (( منعقد گردید )ابن الفقیه همدانی،

ی هایریگسختبود، ولی  دهیفرانرسموسم حج بود،  کهآنته و موعد البته هنوز این نهضت شکل نگرف

شود. فرماندار مدینه که از  ورشعلهی فرماندار وقت مدینه، باع  شد که آتش این نهضت زودتر فرساطاقت

 هرروزود! لیاقت خ اکبات منظوربهی به دستگاه خالفت و گویا خدمتخوشص( بود، برای ) امبریپمخالفان خاندان 

در  هرروز ساختیمرا مجبور  هاآن، ازجمله. کردیمی بزرگ هاشمی را اذیت هاتیشخصی رجال و ابهانهبه 

و  اددیمرا ضامن حضور یکدیگر قرار  هاآن، خود را معرفی نمایند. او به این اکتفا نکرده، حاضرشدهفرمانداری 

(. بر اسا  نقل 226-221: 1698)خرمی آرانی،.نمودیمیکی را به علت غیبت دیگری متاخ ه و باز داشت 

مسعودی: تعداد لشکریان عباسی، در جنگ قخ چهار هزار نفر و فرماندهی لشکریان عباسی موسی بن عیسی پسر 
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که چون نیروهای  اندگفتهنفر بودند.  166ی حسین کمتر از روهاین .(662: 1631، 6عموی خلیفه بود )مسعودی،  

محاصره کردند. فرماندهان و سران نیروهای دشمن از خاندان خلیفه و  ها راآنن رسید عباسیان به لشکریان حسی

 بدین قرارند: هاآنی خلیفه بودند که اسامی هاعموزاده

 (عبا  بن محمد )عموی خلیفه – 1

 (ی خلیفهپسرعموموسی بن عیسی ) – 2

 ی منصور دوانیقی(هانوهجعفر و محمد فرزندان سلیمان ) – 6

 (662حسین بن یقطین )همان:  – 1

شد. قبل از شروع جنگ  ریدرگق با حسین بن علی هنگام نماز صبح  هـ 128سال  الحجهیذآنان روز هشتم 

عبا  بن محمد به حسین بن علی امان داد، اما حسین که به خدعه عباسیان آگاه بود، امان دشمن را رد کرده و 

(. لشکریان دشمن دفاع را شروع کردند 288، 1668، 2اصفهانی،  ابوالفر  )شودینمگفت هرگز تسلیم طاغوت 

روع ی فخ حمله را شهات هو اولین گروهی درگیر با نیروهای تحت فرماندهی محمد بن سلیمان بود که از قسمت 

(. موسی بن عیسی اولین کسی بود که به حسین حمله و با یف تاکتیف نظامی 182: 1631، 9کردند.)طبری،   

حسین را به داخل دره کشانده و محمد بن سلیمان از پشت از پشت سر به آنان حمله و بیشتر یاران  لشکریان

(. حماد ترکی یکی از فرماندهان نیروهای عباسی به یکی از همراهان خود 183حسین را درینجا کشتند)همان، 

تیر قرار داده و به شهادت رسانیدند گفتندکه حسین را به من نشان دهید، وقتی او را نشان دادند، حماد او را هدف 

 (.288: 1668، 2)ابوالفر  اصفهانی،  

ود، رفت که بیش از صد سر ب هازهینبه باالی  ارانشیوی بریده حسین سرها: با شهادت حسین دیگویمطبری 

ان نبرد ندگاز این نبرد فق  عیسی و ادریس توانست زنده از صحنه جان سالم بدر برده و همراه یف تعداد از بازما

(. پس از شهادت حسین رهبر فخ، سر او 266: 1631، 9خود را به حجا  رسانده و داخل مردم شدند )طبری،  

و با  فتهقرارگر ریتأکرهبر قیام فخ افتاد، تحت  دهیسربررا به نزد هادی عباسی آورده شد. وقتی چشم هادی به 

را برایم آوردید، کمترین جزا و  هاطاغوتگفت: طوری سر او را برایم آوردید گویا سر یکی از  زیدآمیتهدلحنی 

ی بر مبارک ترکی نیز غضبناک شده و او را از هاد قطع کنم. شماراکه حقوق و مزایای  است نیاپاداش شما 

 (.661، 1668، 2منصبش عزل و اموالش را صادر کرد )ابوالفر  اصفهانی،  
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 نهضتشکست  

حسین قیام کرد، عدة زیادی از هاشمیان و مردم مدینه با او بیعت کرده، با نیروهای هادی به نبرد  کهآن محضبه

ی کردند، به فاصله چند روز، تجهیز قوا نموده، نینشعقبمجبور به  که طرفداران هادی را ازآنپسپرداختند و 

مانان در ایام حج، شهر مکه را پایگاه قرار داده، دامنۀ نهضت ی مکه حرکت کرده تا با استفاده از اجتماع مسلسوبه

ی مکه، به اطالع هادی رسید. هادی س اهی را به سوبهرا توسعه بدهند. گزارش جنگ مدینه و حرکت این عده 

، . در جریان جنگدرگرفتبه هم رسیدند و جنگ سختی  دو س اهفخ(( در مکه، )) نیسرزمفرستاد. در  هاآنجنگ 

یز ی ناعدهشدند و  پراکندهی دیگر از رجال و بزرگان هاشمی به شهادت رسیدند و بقیۀ س اه او اعدهحسین و 

 ، پس از انتقال به بغداد به قتل رسیدند.رشدهیاس

ی نمودند و سرهایشان را از خوددارمزدوران حکومت هادی به کشتن آنان اکتفا نکرده، از دفن اجساد آنان 

برای هادی عباسی به بغداد فرستادند که به گفتۀ بعضی از مورخان تعداد آنان متجاوز  ناجوانمردانه، جدا کرده تن

ی بود که دل همۀ شیعیان و مخصوصاً خاندان دردآلوداز صد بود. شکست نهضت شهید فخ فاجعۀ بسیار تلخ و 

 شخرادلی قدربهزنده کرد. این فاجعه  هاخاطرهدر کربال را  گدازجانپیامبر را سخت به درد آورد و خاطرة فاجعۀ 

ه فخ از فاجع تربزرگی برای ما افاجعهو فجیع بود که سالها بعد، امام جواد )ع( فرمود: پس از فاجعۀ کربال هیچ 

 (.111: 1631، 12نبوده است )طبری،  

 و شهید فخ (عکاظم )امام 

است حسین بن علی رهبر قیام فخ، نسبت به مقام ا مه معصومین اعتراف  ذکرشدهدر تمام کتب تاریخی  که یقسم

امام معصوم مفترض الطاعه، احترام خاص قا ل بود او در جریان  عنوانبهو اقرار داشت و برای موسی بن جعفر، 

قیام  بررهقیامش با امام بسیار متدبانه و خاضعانه برخورد کرد و طب  نظریه تمام علماء بزرگ رجال و حدی ، 

قد  و م متی در شخصیت و نهضت او نرسیده است،  گونهچیه، مردی عالم و زاهد و متقی و متمن بود و فخ

ازین رو طبیعی است که چنین شخصیتی که عارف به مقام امام است در قضیه مهم قیامش، با امام معصوم خودش، 

خلیفۀ عباسی بود که پس از  موردتوجهن مطلب، حتی ای   وولی امر، مشورت کند و نظر امام را بخواهد عنوانبه

موسی بن جعفر( او )، حسین قیام نکرد مگر با امر به خداواهلل ما خر  اال عن امره(( )) شهادت حسین گفت:

(.  برفرض، اگر در سند این روایت، خدشه کنیم اما با توجه به مطالب گ شته، 111: 1633، 19)عالمه مجلسی،  

 اطمینان حاصل کرد که قیام فخ با مشورت و اذن امام صورت گرفته است. توانیم
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و  راز منکونهی  معروفامربهو زیر بار ظلم نرفتن و  تیباهلقیام حسین صرفاَ دفاع از حقوق  قتیدر حق 

خود مبارزه با دشمنان خدا بوده که این امر، برای هر مسلمانی با شرای  خود واجب و الزم است و ا مه اطهار 

تأکید به این وظیفه داشتند و خود نیز به نحوی به این وظیفه سنگین عمل کردند و در این راه هم به شهادت 

رسیدند. پس چون قیام حسین، قیام برای غیر خدا نبود و حسین مدعی امامت برای خود نبود و قا ل به امامت 

عصوم یعنی امام موسی بن جعفر بر این قیام ا مه معصومین بود دیگر جای شف و تردیدی باقی نیست که امام م

 (.126: 1613، راضی و از شهادت آن عزیزان عزادار و گریان باشد )رضوی اردکانی، ح به

ن ، با موسی بعبا یبندر روایت کلینی آمده که حسین، قبل از قیامش، راجع به خرو  و شورش بر ضد 

ی و دو رو ی مردم و وفا یبدار به او نسبت به ع( صحبت کرد و امام در ضمن خبر شهادت و هشجعفر )

 شدیاندیمپیش خواهد آمد  آن هدلسوزی به  باکمالو س س  کندیمی آنان، او را توصیه به حزم و احتیاط عهدشکن

 (.622: 1633، 11.) عالمه مجلسی،  دهدیمو از شهادت شدنش در این قیام خبر 

ن جعفر را که گفت: حضرت موسى ب کندیماصفهانى در کتاب مقاتل الطالبیین از عنیزه قصبانى نقل  ابوالفر 

پس از نماز مغرب دیدم که آمده بود پیش حسین شهید در فخ، خود را چنان براى او خم کرده مانند رکوع کردن 

و چیزى  داشت ریزسربهمدتى حسین با تو شرکت کنم در قیام کردن  توانمینممایلم مرا آزاد گ ارى که  گفتیم

 نموده گفت: شما آزادید. سربلندباالخره  گفتینم

ی بن جعفر علیه الساّلم پیشنهاد قیام کرد امام علیه السّالم فرمود: به موسکه حسین  کندیمبا سند دیگرى نقل 

 ولى در کنندیمر ایمان مردمانى فاس  هستند که در ظاهر اظها هانیاترا خواهند کشت جنگى جوانمردانه بکن 

 خواهمیمپاداش مصیبت شما فامیلم را از خداوند  باطن مناف  و مشکوک هستند. إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

 (.136: 1668، 2)ابوالفر  اصفهانی،  

 عبا ینبا س اه عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار از روابت سلیمان بن عباد آورده است که : وقتى حسین ب

، : حسین یف کلمهدیچرخانیمروبرو گردید مردى را روى شترى نشاند که در دست شمشیرى داشت و آن را 

یغمبر ! این حسین پسر پعبا یبن: مردم، اى طرفداران زدیم، بگو، با صداى بلند فریاد گفتیم به اویف کلمه 

 سلّم. علیه و آله و اهللیصلبه پیروى از کتاب خدا و سنت پیامبر  کندیمدعوت  شمارای اوست پسرعمواست و 

به مشروط  ندکیم: وقتى با حسین شهید فخ بیعت کردند گفت: من با شما بیعت کندیمبا سند خود از ارطاة نقل 

ا ری از خدا شود و معصیت انجام نگردد و قریش بردارفرمانخدا و سنت پیامبر و اینکه  به کتابکردن  عمل
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رآن در میان از روى ق کندیمباشد. شرط  موردپسندکه  محمدی شوید از آل تیباشخص داستانهمکه  کندیمدعوت  

المال را مساوى تقسیم نمایم مشروط بر اینکه  -و سنت پیامبر رفتار کنم، بین مردم با عدالت عمل کنم و بیت

شما پایدارى کنید و با دشمنان ما بجنگ پردازید اگر ما وفا کردیم شما نیز وفا کنید اگر ما وفا نکردیم بیعت ما 

 (.118: 1633، 11مجلسی، از گردن شما برداشته است )عالمه 

 آن حضرت از آغاز تا نضج و تشکل نهضت از آن تنهانهبا روش پیشوای هفتم نبود، زیرا  ارتباطیباین حادکه 

ی نیبشیپاطالع داشت، بلکه با حسین شهید فخ در تما  و ارتباط بود. گرچه پیشوای هفتم شکست نهضت را 

 تصمیم خود استوار است، به او فرمود: احسا  کرد حسین در کهیهنگام، لیکن کردیم

ار که اظه بدکارندگرچه تو شهید خواهی شد، ولی باز در جهاد و پیکار کوشا باش. این گروه، مردم پلید و 

 .خواهمیماز خدای بزرگ  شمارا، ولی در باطن و ایمان اعتقادی ندارند. من در این راه اجر و پاداش کنندیمایمان 

ت و ص( اس) امبریپشخصیت خاندان  نیتربزرگپیشوای هفتم  دانستیماز طرف دیگر هادی عباسی که 

، پس از حادکۀ فخ سخت خشمگین شد، زیرا اعتقاد داشت در پشت رندیگیماز روش او الهام  هاشمیبنسادات 

مام هفتم را تهدید به قتل پرده، از جهاتی رهبری این عملیات را آن حضرت به عهده داشته است به همین جهت ا

 کرده، گفت:

به خدا سوگند، حسین صاحب فخ به دستور موسی بن جعفر بر ضد من قیام کرده و از او پیروی نموده است، 

 زیرا امام و پیشوای این خاندان کسی جز موسی بن جعفر نیست. خدا مرا بکشد اگر او را زنده بگزارم!

و  انیعیشع( ) امبریپم با خونسردی تلقی شد، لیکن در میان خاندان اگرچه از طرف پیشوای هفت دهایتهداین 

آن حضرت سخت ایجاد وحشت کرد، ولی پیش از آنکه هادی موف  به اجرای مقاصد پلید خود  مندانعالقه

شد و خبر مرگش موجی از شادی و سرور در مدینه برانگیخت )خرمی آرانی،  دهی یپدرهمگردد، طومار عمرش 

 طالبی: عبداهلل بن مفضل غالم عبد اللَّه بن جعفر بن ابی نویسدمبحاراالنواردر کتاب  افى(. ک221-226: 1698

شهید شد بر مدینه مسل  گردید موسى بن جعفر علیه الساّلم را دعوت به  که در فخ یعلابننیگفت: وقتى حس

 تیبه بیعت نکن چنان ه پسرعمو بیعت با خود کرد. موسى بن جعفر که آمد به او فرمود: پسرعمو مرا وادار

شود که کارى کنم که مایل نیستم چنان ه حضرت حضرت صادق عمویت را اجبار کرد زیرا این کار تو موجب مى

 اگر مایل بودى مکنی. حسین گفت من به شما یف پیشنهاد مخواستیصادق علیه الساّلم کارى کرد که نم

ظى ، با حضرت موسى بن جعفر خداحافکندیرى نیست خدا کمف ممیل نداشته باشى اجبا کهیپ یرى درصورتمى

 نمود.
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، مردمانى فاس  هستند هانیدر این موقع موسى بن جعفر فرمود: پسرعمو ترا خواهند کشت نیکو جنگ کن ا 

شما فامیل خود را  و در دل مشرک هستند إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ من اجر مصیبت کنندیظاهر ادعاى ایمان مبه

)عالمه  که فرموده بود همه کشته شدند یطورجریان حسین قیام کرد همان نیازا. پسخواهمیاز خداوند م

 (.111: 1633، 11مجلسی،   

 یریگجهینت

 گونههمان کهچنین نتیجه گرفت  توانیم بعدازآنی هاامیقبا بررسی قیام فخ بر اسا  معیار قیام امام حسین و 

ری دورانش یزید برای بیعت گی نامشروعحکومت ظلم، اختناق و  هیبرعلکه قیام جاویدان امام حسین )ع( واکنشی 

سالمی ا خودرنگبا بیعت گیری از حضرت امام به حکومت  خواستیم   وو مشروعیت بخشی به حکومتش بود

 ی صورت گرفته بر علویان، ظلم وهایاحترامیبرا اغفال کند. قیام فخ هم واکنشی در برابر  اطالعیبداده و مردم 

جور دیکتاتوران عباسی، قبول نکردن و تحمل نکردن ننگ و ذلت برای علویان و در حقیقت تکلیفی برای آنان 

 بوده است که جامه عمل پوشید.

، و وی هدف خود از قیام در برابر عباسیان آمدهعملحسین بن علی یکی از نوادگان امام حسن به میدان  

و نهی از منکر، جلوگیر از فشار و ضایع شدن حقوق علویان  معروفامربهص(، ) امبریپعمل به کتاب خدا و سنت 

تعدادی از آنان را مورد شکنجه و لت و کوب  هرروزرا قطع کرده و  المالتیبکه در همان وقت حقوق علویان از 

ابی مثبت و ضروری ارزی آن را میتوانیمو علت قیام ما ، با توجه به اهداف نی  بنابرامعرفی کرده است دادیمقرار 

نان اشاره آ هیبرعلاشاره به تن ندادن و مطیع نبودن زیر بار ظلم و ستم زمان و واکنش  توانیمکنیم که پیامد آن 

 ع( با این قیام است کهکاظم )مسئله در بررسی قیام فخ ارتباط امام آن عصر، یعنی امام موسی  نیترمهمکرد. 

. ولی قیام فخ بدون حضور امام کندیماگرچه امام رهبر قیام را شخ  صالح و مسلمان عابد و زاهد معرفی 

در قیام حضور ندارد، سند و مدرکی  کهنیاموسی کاظم صورت گرفته است. افزون بر این شخ  امام عالوه بر 

 دیف خود را به قیام فرستاده باشد.در دست نیست که امام یاران نز
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    احسان اخالقی

 چکیده

 شدتهببه موضوع شفاعت وتوسل،  دارد. یاشهیو یگاهجا شیعه کتبم میان مکاتب اسالمی به خصوصتوسل در 

ال . بیشتر از اشکاندکردهشیعه را متهم به شرک و رافضی از دین معرفی  یاعدهاعتراض و انتقاد شده و حتی 

رفان عکه است. ازآنجایی شدهیاسالم یهافرقهوهابیت بوده که این عامل باع  تفرقه بین  یفرقه گیرندگان

 مسئلهمباح  اساسی آن  از های صوفیه بوده، یکیو فرقه یم اهب اسالمیگانه عامل اتحاد، بین  عنوانبه یاسالم

 و راهنمایی و دستگیری در سیر منظوربهمرشد و  ریپبهانسان کامل در نظام هستی و نیاز سالف  گاهیجانقش 

، و مقامات طی نمودن منازل عالیه واست که سالف، برای رسیدن به مقامات نیبه راسلوک است. سنت عارفان 

 د و به دامن او چنگ بزنند.توسل به انسان کامل و مرشد نمای

صوفه، بیان ضرورت توسل به انسان هدف این مقاله ضمن بررسی آیات و روایات، متون عرفانی و کلمات مت 

 یقتحق رسیدن به درراهکه فرد سالف را ،آنو دوام  یصعود ریسواسطه فیض در  عنوانبهکامل و شایسته 

. در دبه کنه حقیقت برس تواندینمکه بدون توسل به حقیقت محمدیه، فرد سالف  راهنمایی و دستگیری نماید

ه و دست توسل ب شناختهممکن است فرد سالف، واسطه فیض را  اینکه ازجمله  وجود دارد یهابیآساین زمینه 

 توصیفی است. –تحلیلی این مقاله بس ارد. روش تحقی   نااهل

 ، واسطه علمی اشیاء، واسطه دوام فیض.، واسطه فیضاهللحبلتوسل، الوسیله، : هاکلیدواژه
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 مقدمه

در پرتو انسان کامل است. یکی از  و سلوک، مسئله سیر شودیممطر   در عرفان که یمسا ل ینترمهمیکی از 

ابعاد تصوف و عرفان، بعد رشد در پرتو واسطه فیض در قو  صعودی است. سالف باید تحت تربیت و رهنمایی 

که طی نمودن منازل و مقامات و رسیدن  باورند ینبر اواسطه فیض و یا انسان کامل قرار گیرد. عارفان حقیقی 

ی بس دشوار و منازل خطرناکی دارد. گام نهادن درین راه بدون واسطه و رهنما، انداختن خویش به حقیقت، راه

به دست خود در دریای اموا  بدون انتها است. هر فردی که قصد سیر و سلوک دارد باید در پرتو دستورات 

و  ودشیمحیرت  واسطه فیض و یا سالف به مقصد رسیده شروع کند. درین جا است که فرد دچار سردرگمی و

به موضوع اقتضاء دارد تا  جهتینازاکند. ها از مقصد دور میبا عدم شناخت از واسطه فیض، خود را فرسخ

 فیض و توسل به آن برای رسیدن سالف به مقصد پرداخته شود.  واسطه

لمین کمت خصوصبهم هب شیعه  موردتوجهواسطه فیض از دیرباز  عنوانبهمسئله توسل به معصومین)ع( 

ه تا جاییکه ب قرارگرفته موردانتقادوهابیت  خصوصبهمختل   یهاگروهاز طرف دیگر از سوی  بوده است و

و به  شتندنو هاو مقاله هادر برابر این مسئله کتاب متکلمین یشهوبه زندقه والحاد نسبت دادند. علمای شیعه

اهل  توجهموردمختل  تبیین نموده و جواب ارا ه دادند. واسطه فیض با شکل گرفتن عرفان و تصوف  هاییقهطر

این    ولی نوآوریاندنوشته هامطلبعارفان شیعه درباره آن  خصوصبهکه غالب عارفان  قرار گرفت تصوف نیز

 یخفمکه در این زمینه خطرهای  باشدیمتقرب  عنوانبهتحقی  در شناسایی دقی  واسطه فیض و توسل به آن 

بس ارد. آن ه در اینجا  نااهلو دست توسل به  نشناختهوجود دارد و ممکن است فرد سالف، واسطه فیض را 

این  ،تاس وحدتشاناسالمی و  یهافرقههمه  یباًتقراسالمی که مورد اتفاق  در عرفانبیان دقی  توسل  شدهمطر 

مشخ  شود مشکل اصلی وهابیان، خل  مباح  علمی و تصور نادرست از تا  ،گیردیمقرار  موردتوجهمسئله 

 .باشدیمتوسل و عدم فهم واسطه فیض 

 حقیقت توسل

به  یراحتهب توانیمو وسیله چیزی است که با آن  شدهگرفتهبه معنی تقرب  بر وزن تفعل، "وسل"توسل از ماده 

وسیله به معنى تقرب جستن و یا چیزى که باع   یگردعبارتبه.  (21: 1696د )مناقب، مقصود و هدف رسی

توسل در اصطال  شیعه امامیه عبارت از خواستن حقیقی از  .شودتقرب به دیگرى از روى عالقه و رغبت مى

: 1631)مکارم شیرازی،  خیردنیوی یا اخروی استبرگزیده و کامل برای وساطت امر یهاانسانحقیقت وجودی 

نبوده و خواستن یف امر حقیقی و واقعی از حقیقت وجودی انسان  یامر اعتبارن . بنابراین توسل خواست(18
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. نکته دیگری که در ضمن تعری  نهفته بوده دهدیمکامل و برگزیده است، که او را وسیله تقرب خویش قرار 

 و گیردیمانجام  یرامر خبرای یف امر شر و غیراخالقی انجام داد، بلکه برای  توانینماین است که توسل را 

 ممکن است آن امر خیر، دنیوی یا اخروی باشد.

، دارای دو معنی عام و خاص است. وسیله عام هر عمل نیف که شودیموسیله که باع  تقرب به ذات ح  

تگی و اولیای خدا که شایس )ع(یتباهل. اما وسیله خاص، پیامبران، ، شامل استشودیمسبب تقرب بنده با خال  

موارد توسل و واسطه فیض الهی در قرآن کریم و  (.21: 1696)مناقب،  شودخداوند را دارد شامل می هتقرب ب

. پس توسل یعنی تقرب به ذات دهمیمقرار  یموردبررس نوبتبهبه کثرت وجود دارد که هریف را  آکار عارفان

 عالیتیبارشود. در توسل بنده چیزی و یا کسی را در پیشگاه به سبب چیزی که باع  تقرب می یوتعالتبارکح  

زیادی نمودند و توسل  یهاتالش. متلکمین جویدیمو به فیض وجود آن به ذات ح  تقرب  دهدیمواسطه قرار 

 یاازهتااندعلمی  هاییبررسقرار داده و توانستند با  یموردبررسگوناگون  یهاقسممختل  با  یهاشکلرا به 

. این مسئله یف موضوع عادی در زندگی افراد قراردادند موردنقداز مشکل برداشته و نظرات مخالفین را گره 

  دهدیماسبابش انجام  یلهوسبهدنیا را  امور یزنخداوند  .ندارد نظراختالفآن  در یزنبشراست و حتی وهابیت 

مقرب وظای  خاص س رده است   یمال که( وبه 22)فاخر  به من الثمرات  بقره:  دهدیمبه ابر دستور باران  مثالً

 .کندیمرا قبض رو   هاانسانعزرا یل  واسطهبهخداوند 

 توسل در تفاسیر عرفانی

 الوسیله -۱

ریم کلمه الوسیله آمده است. قرآن ک دو بار خاتم یامبرپمعجزه  ینتربزرگو  یوتعالتبارککتاب خداوند  در قرآن

که در جستجوی وسیله برای تقرب به خدا باشد: یا ایها ال ین آمنوا اتقوا اهلل وابتغوا الیه  دهدیمبه متمنان دستور 

یعنی:  اى اهل ایمان تقوا پیشه سازید )از مخالفت امر  ( 61-فی سبیله لعلکم تفلحون )ما ده  االوسیله و جاهدو

ه اول آی نیدر ا او جهاد کنید شاید شما رستگار گردید. درراهو  ییدبجو اییلهوسید( و بسوى خدا خدا ب رهیز

جمله وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَۀَ بعد از ایمان و  که کندیماتَّقُوا آمده که به ایمان و دوری ازمعصیت اشاره  آمنوا جمله

قوا، در تاز ایمان و آوردن واسطه برای تقرب به خداوند تبارک وتعالی بعد  تقوا بیان شده است. پس توسل و

  .قرار داردوم سدرجه 

می که  رندداذیل این آیه از امیرالمتمنین)ع( روایت  "ن العرفان فی تفسیرالقرآنزمخ"در تفسیر  مراد از وسیله

 یکیرهیکى سفید و دیگرى زرد و در  ،زمین بهشت تا باطن عرش به وسعت : در بهشت دو لتلت می باشدفرماید
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آنکه سفید است وسیله محمد و آل او علیه السّالم است و آنکه زرد است وسیله ابراهیم خلیل  .هفتاد غرفه است

روایت دیگری انس ابن مالف از پیامبر)ص( دارد  .)669، ص1 : 1621)امین،  او است یتباهلعلیه السّالم و 

ى است میان بنده و خدا یعنى رحمت و کواب او وآن علىّ بن ابى طالب علیه الساّلم حجاب« وسیله»: فرمایدیمکه 

تفسیر صفی نیز مراد از وسیله را  .(166)همان: ص او توسّل کند حجاب را از میان بردارنده وقتى بنده ب .است

          علی)ع( و اوالد آنحضرت می دانند: 

 کردنست کامل اخالص از طاعت             آوردنست بح  رو وسیله پس

 خداست بر وسیله هم ایشان مهر             بجاست وآلش حیدر باشد ورکه

 دامنت و ما دست عالم دو در             روشنت بجان ح  ولى اى

 خجلتىبى پدر بر میگریزد             محنتى هر کز طفلیم همان ما

 نفور خود بستگان از مگیر تو             ظهور در ما از آمد خطایى گر

 .        (191،ص1:  1639)صفی علیشاه، 

 فى رجۀد فانها الوسیلۀ» :آوردیمدر تفسیر رو  البیان نیز حدی  از پیامبر بزرگوار اسالم را به این مضمون 

یعنی: وسیله درجه ای در بهشت است که به او « هوانا یکون ان اللّه من أرجو و واحد عبد اال ینالها ال الجنۀ

(. با توجه به تفاسیر 699، ص2آن شخ  من باشم )حقی بروسوی، بی تا:   دوارمیاممگر یف نفر و  رسدینم

عرفانی از عارفان مشهور، مراد از وسیله حضرت ختم مرتبت محمد)ص( و امامان معصوم می باشند. علت 

ی نیز حل می شود  یعن "کلهم نور الواحد"و امامان معصوم، براسا  حدی   اختالف در تفاسیر به پیامبر اعظم

تمام معصومین اعم از پیامبر اعظم و امامان معصومین همگی از نور واحد بوجود آمده است و حقیقت شان 

هاد ج ، در درجه سوملهیوسبهبعد از توسل . دیآینم به وجودو مشکل در اختالف احادی  و روایات  اندمشترک

. منظور خدا جهاد کنید تا شاید رستگار شوید درراهیعنی: «  وَجاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»فی سبیل اهلل است. 

 ترک ،عباداتوقتی   شودیمکه بعد از توسل حاصل  رضاى الهی باشد در اوکه  جهادى هر نوع نجایدر ااز جهاد 

 یهاقوه. در مرحله جهاد، رسدیم، مرحله جهاد فی سبیل اهلل گیرد صورت و توسل به قطب عالم امکان معصیت

فال  و  تیدرنهامی شودکه  اماره و لوامه سرکوب یهانفسو  معزول شدهعقل  واسطهبهغضبیه و شهوانیه 

 . شودیمرستگاری نصیب 
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 حبل اهلل -۲

 «(166-)آل عمران  واعتصمو بحبل اهلل جمیعا والتفرقوا»شده است:  اهللحبلامر توسل به  عمرانآلدر سوره 

زرگوار اسالم از پیامبر ب "تفسیرالقرآن العظیم"در ذیل این آیه زنید و پراکنده نشویدببه ریسمان الهی چنگ یعنی: 

سیمای  "در کتاب . (321، ص6ق:  1118)ابن ابی حاتم،  قرآن است اهللحبلروایت است که می فرماید: مراد از 

« نحن حبل اهلل»می فرمایند:  که برای تفسیر حبل اهلل روایت است )ع(از امام جعفرالصادق "امام علی درقرآن

مراد از حبل اهلل در تفسیر مخزن العرفان نیز اهل بیت حبل اهلل هستیم. اهل بیت)ع(  ، یعنی ما(32: 1691)جعفری،

چون کشتی نجات است که  تیباهلنگ بزند، نجات پیدا می کند. می باشد و هرکه به آنها تمسف بجوید و چ

ا أیه یا"فرمود:  خم ریغدحضرت ختم مرتبت در روز . کندیمهرکسی داخل آن شود به سواحل نجات راه پیدا 

لن یفترقا  و عترتی أهل بیتی، فإنهما کتاب اهللابدا النا ، إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا

 بهاگران زیچ)ای مردم! من میروم و برای شما دو  "(21، ص1:  1686)نیشاپوری، حتى یردا علی الحوض

 من هستند و این دو تیباهلتمسف و توسل بجویید تا هرگز گمراه نشوید، او کتاب خدا و  هاآن. به گ ارمیم

نظور از م با توجه به تفاسیر عرفانی و روایات،کوکر برمن وارد شوند.(.  حوض برتا اینکه  شوندینماز هم جدا 

ده پس با استفا .اندیالهریسمان  شانیهردواز هم جدا نشده و  وقتچیهاین دو  که است تیباهلقرآن و  اهللحبل

 .شودیم)ع( و قرآن کابت تیباهلاز آیات قرآنی، دستور توسل به 

 یعقوبتوسل برادران یوسف به  -۴

رزندان یعقوب . فباشندیم، توسل برادران یوس  به پدرشان کندیماز دیگر آیات که مشروعیت توسل را استنباط 

قالُوا یا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا کُنَّا »به پدرشان متوسل شدند تا در پیشگاه خدا برای آنان استغفار کند. 

که زمانی بخواه که بی تردید ما خطاکاریم. هان ما آمرزشابرای گنگفتند: ای پدر! یعنی:  «.(83 –یوس  (خاطِئِینَ

 . پدر از پیراهن پسر بینا شد وآورد پدرفرزندان یعقوب، برادرشان یوس  را یافتند و پیراهن یوس  را برای 

وسل تکه مرتکب شده بودند، در پیشگاه الهی به پدرشان  ییخطا خاطر بهبرادران یوس  به حضرت یعقوب 

استغفار کند و از خداوند برای  هاآن. از پدرشان خواستند تا درباره تا مورد آمرزش و مغفرت قرار بگیرد جست

پسرانش طلب مغفرت و شفاعت نمایند. حضرت یعقوب از خداوند برای فرزندانش طلب مغفرت نمود و خداوند 

  ید.را بخش هاآن
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 آیه استغفار -4

 مرا: ما رسول را نفرستادیم مگر اینکه خل  به دیفرمایم)ص( اهللرسولدرباره  یوتعالتبارکدر سوره نساء خدای 

 انکردارشو از  کردندیمآن منافقین به خودشان ظلم نمودند به تو رجوع  کهیهنگاماطاعت او کنند و اگر  خداوند

خداوند به خاطر تواب و رحیم بودنش مورد آمرزش خود قرار می  دادندیمو تو را شفیع قرار  کردندیماستغفار 

 «(21 –ء)نسا  تَوَّاباً رَحِیماوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ». داد

م کردند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش خود شان ست به - گناه ارتکاب با -آنان اگر آنان هنگامی که یعنی: 

 . فتنداییمخدا را بسیار توبه پ یر و مهربان  ناًیقی، کردیم، و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش خواستندیم

مناف  رد م نفر زاده دو: این آیه درباره کندیمنقل حسن بصرى از شأن نزول این آیه  تفسیر مخزن العرفان برای

امبر پیو  خداوند پیامبرش را از آن مطلع نموددر همین هنگام  ،آمده است که برسر نفاق باهم اتفاق کرده بودند

فرمود: دوازده نفر از شما نفاق ورزیدند و اگراالن برخیزند و استغفار    در میان جمعترتیب دادرا یف جمعی 

( پیامبر)ص برنخواست. یکسچیه. چندین بار حرفش را تکرار نمود، اما کنمیمشفاعت  شانیبراکنند، من 

حضرت هر یف را با اسم  وقتآنبه حرف پیامبر باور نکردند،  هاآنبین مردم رسوا شود ولی  هاآن خواستینم

ه کنیم و توب میخوفیمو ما  استغفارکنبرای ما  اهللرسولگفتند: یا  بعدازآنو نسب خواند و ایشان رسوا شدند. 

، تید، ح  آمرزش داشدیکردیم: اگر دفعه اول طلب غفران فرمود امبریپاین آیه را نازل نمود.  یتعالح هنگام  میدر

بیرون نمایند و  ازآنجارا  هاآنتا  نمود امراو راه نیست. س س  رسول ونزد خدا  شماراحاال نکردید و اکنون ولی 

توسل به وجود مقد   صراحتاً. در اینجا (166، ص1:  1621)امین،  ندادند هاآندیگر اجازه صحبت کردند به 

دشان پیامبر را شفیع خو هاآناگر قبل از تمام شدن حجت، : داردیمو بیان  دینمایمپیامبر بزرگوار اسالم را بیان 

فاده از این آیه است .بودندیم دگانیآمرزرها یافتگان و  ازجمله، جستندیمل او توس مبارک و به وجود دادندیمقرار 

به پیامبر)ص( برای آمرزش گناهان و توبه، توسل جست و او را به درگاه حضرت ح  شفیع  توانیمکه  شودیم

 .قراردادخویش 

 توسل در عرفان اسالمی

اسباب و مسببات است، موجودات  اسا  برساختار جهان چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع  دیتردیب

 اسطهوبه میشویم، وقتی مریض میخوریمآب  میشویمزنده به وجود نور آفتاب ضرورت دارد، ما وقتی تشنه 

درک کنیم که  یوبخبه میتوانیمدقت در اطراف خویش  یباکم. میشویمدارو و دکتر، دوباره صحت یاب 

ز . عالم امکان نیکندینمو درخواست بدون واسطه تحق  پیدا  دیآینم وجود بهبدون سبب و علت  یزیچچیه
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یض ف واسطهبهآمده است. پس توسل  وجود بهو  داکردهیپانسان کامل که واسطه فیض است تحق   واسطهبه

ر به گفتا نیا درواسطه بین خال  و مخلوق در سیر نزولی و صعودی در عرفان اسالمی مطر  است که  عنوانبه

 .میپردازیمتوضیح آن 

 واسطه فیض -۱

کمال  یوسبهبا سیر صعودی  موجودات ریسا، صعود انسان و طرففیازنزول فیض و برکات الهی با سیر نزولی 

(. 91:ص1693)صادقی ارزگانی، ردیپ یماو انجام  لهیوسبهمطل  از طرف دیگر، تنها از طری  امامت و والیت و 

چون خلیفه کامل الهی، انسان کامل، اولین مخلوق عالم، حقیقت محمدیه و شخ   یهانامواسطه فی  به 

 در. ردیگیمبه امامان بعد از او تعل   عدازآنب. این مقام اولین بار به حضرت محمد)ص(، و شودیممعصوم تعبیر 

هستند و هرگونه فیض وجودى از مجراى  فیض نبى اکرم و ا مه هدى واسطه آمده است که، بیالغلسان کتاب

موالناعطارنیشاپوری در مثنوی معنوی، انسان کامل را  .(129: 1632)عطار نیشاپوری،  رسدایشان به دیگران مى

 :کندیمواسطه فیض معرفی 

  از چنین جانی شود حامل جهان   پس زجان جان چو حامل گشت جان

 .(261: 1636)مولوی بلخی، 

واسطه فیض است که  ینهمقیصری در شر  فصوص الحکم، اولین ظهور ح  را عقل اول میداند. عقل اول 

 اییهقبکه  هستو واسطه فیض حقیقت محمدیه بوده که جدا از دیگر انبیاء  گرددیمباع  ظهور دیگر موجودات 

در دعای پرفیض و ملکوتی ندبه (. 329: 1636)آشتیانی،  اندیضفانبیاء به وجود حضرت ختم مرتبت واسطه 

متصل بین لاین وجه اهلل ال ی الیه یتوجه االولیاء، این السبب ا :شودیمتعبیر  چنینینا)عج( درباره حضرت قا م

باع  متصل  کهآن، کجاست آورندیرواو  یسوبهاالرض و السماء... )کجاست آن وجه اللهی که دوستان خدا 

واسطه فیض و سبب اتصال زمین و آسمان  عنوانبه اهللیهبقاز حضرت  ینجاادر شدن زمین و آسمان شده...(. 

ه از طری  او ب بعدازآنابتدا به انسان کامل و تعبیر شده است. فیض خداوند در هر دو قو  نزولی و صعودی، 

و اشرقت االرض بنورکم، و فاز الفآ زون نیز درباره معصومین داریم که  . در زیارت جامعه کبیرهرسدیمموجودات 

 یرس)دندشما رستگار ش واسطهبهورستگاران عالم  (سیرنزولی)نور شما روشن گردید  واسطهبه ینو زمبوالیتکم  
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 واسطههب، روشن گردید و شودیماولین مخلوق که از آن به تعبیر اولین نور و اولین عقل  واسطهبهین زم(. یصعود

 حقیقت او وجود پیدا کرد.

)ع( واسطه فیض وجود هستی در قو  نزولی یتباهل حضرت محمد)ص( و که شودیم نتیجه گرفته ینجاازا

هان جو  بوده تمام فیوضات تحت اراده و اشراف انسان کامل ینبنابراو واسطه توسل در قو  صعودی است. 

، اشندبیمامامان معصوم  بعدازآنهستی از نعمات فیض انسان کامل که بهترین مصداق آن وجود ختم مرتبت و 

 هاعبادت لهازجمواسطه فیض و سبب اتصال زمین و آسمان  عنوانبه )ع(یتبو اهلبرخوردار است. توسل به پیامبر 

ه ببرای تقرب به مبدأ و حقیقت انسانی و رسیدن به سعادت، توسل الوسیله  عنوانبهاشکال، بلکه  تنهانهبوده و 

  امر شده است. هاآن

 واسطه وجود علمی اشیاء -۲

 عدازآنبباع  تنزل ذات ح  از مرتبه ذات بی تعین به تعین اول و  یتعالح علم  باورند که نیبر ااسالمی  عارفان

 قونوی در اعجاز البیان .آوردیم به وجودکانی اسماء و صفات،کثرات امکانی را  عیندرتکه  شودیمبه تعین کانی 

فأوّل المراتب و تنزل ذات ح  از مرتبه ذات بواسطه علم ذات ب ات به تعین اول را اینگونه بیان می دارد: 

نفسه و کونه ،... کم اعتبار علمه نفسه بلمسق  لسا ر االعتباراتاالعتبارات العرفانیّۀ المحقّقۀ لغیب الهویّۀ االعتبار ا

... )پس همانا نخستین مرتبه از مراتب عرفانی ح ، غیب هویت است که (112: 1691)قونوی،  هو لنفسه هو

 همسق  اعتبار بوده و تمام اعتبارات از او ساق  اند... بعد از آن }درتعین اول{ اعتبارعلم او به خودش به واسط

خودش می باشد.(. اولین تعین ذات ح  بواسطه علم اوست و واسطه علمی ح  ب ات ح  باع  بوجود آمدن 

مظهرتمام اسماء الهیه می بوجود آورنده و  حقیقت محمدیهتعین اول یا شده است.  اول یا مقام احدیت تعین

ده بویا مقام احدیت حقیقت محمدیه  انبیاء و اولیای امم سابقه و خالی  همه از اجزا و ابعاض اسم اعظم. باشد

 .(118: 1632)امام خمینی، است

 یناباشد، اسماء الهیه مى تمامعین کابت انسان کامل یا حقیقت محمدیه، مظهر  در آکار عارفان مراد از این که

از این جهت ارباب . از اجزاى حقیقت محمدیه است و خالی  ءانبیا و اولیا تمام، از جمله اعیان کابتهاست که 

الع همه مط مخلوقاتاند کلیه شرایع الهیه از أغصان و اوراق شریعت مطلقه محمدیه است  و کلیه معرفت گفته

انوار شمس الشمو  خواجه عالم وجودند. نسفی در بیان التنزیل با استناد به حدی  از وجود پیامبر)ص( که می 

)اولین چیزی که خداوند "(28: 1638)نسفی،جمیع الخال   من روحیاللّه روحی کمّ خل   ما خل  اوّل"فرماید: 
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حقیقت محمدیه را کابت کرده است. پس  ،خل  کرد رو  من بود و س س نظام خلقت را از رو  من خل  نمود.(

حتی رو  آدم ها  بود و بعد از آن اروا  همه انساند )ص( چیزى که خداوند آفرید، رو  حضرت محم یناول

ایشان مبدأ رو  انسان، رو  حضرت ختم مرتبت و مبدأ  ازنظراز رو  آن حضرت به وجود آورد.  راابوالبشر 

را به نام ابواالروا  و محمد)ص( حضرت در متون عرفانی هست. به همین دلیل م)ع(  جسم انسان، حضرت آد

 .نامندرا به نام ابواالجساد مى )ع(حضرت آدم 

و حضرت  شدهخل  )ص(همه از نور محمد تمام موجودات امکانی بعدازآنو  تمام انبیا و اولیابا این بیان،  

در قو  صعود فرد سالف باطی  است.آورنده خلقت  به وجودمحمد)ص( و امامان معصوم)ع( واسطه علمی و 

رسد. برای رسیدن به حقیقت باید از راه آمده و به حقیقت می گرددیبرمنمودن منازل و مقامات به اصل خویش 

 ور واحد و از طری  او به مبدأ خویش برگردد.با توسل به حضرت ختم مرتبت و ن تواندیمد که تنها برگرد

 واسطه وجود عینی و خلقت اشیاء -۴

که مراد از آن در عرفان اسالمی کلمه محمدیه  شدهیمعرفواسطه خلقت موجودات  عنوانبه "کلمه الهی"در عرفان 

: روزی حضرت داود)ع( از خداوند ستال کرد: یا رب، لماذا دیگویمیا حقیقت محمدیه است. در کاش  االسرار 

خلقت الخل  )چرا مخلوقات را خل  کردی؟(. خداوند جواب داد: یا داود، کنت کنز مخفیا، فاحببت أن اعرف، 

)من گنج مخفی بودم و دوستم داشتم اینکه شناخته شوم، پس مخلوقات را خل  کردم تا فخلقت الخل  ألعرف 

امام خمینی)ره( نیز در مصبا  الهدایه، پیامبر و اهل بیت)ع( را  .(112، ص1:  1619شناخته شوم( )اسفراینی، 

ود یافتند و این پیش وج هافرشتهپیش از  تیباهل: چون پیامبر و دیفرمایمدانند و واسطه بین ح  و خل  می

و کماالت وجودی  هافرشتهالهی در خلقت  یهاواسطه هاآنمعنای زمانی و مکانی است، پس  دورازبهگرفتن، 

است که از آن میان کالم  ذکرشده(. در متون عرفانی موارد زیادی در این باب 39: 1632آنان است )امام خمینی، 

 :دیگویمه زیبا و نغز موالنا در مثنوی معنوی است ک

 پس به معنى عالم اکبر تویى  پس به صورت عالم اصغر تویى

 باطنا بهر کمر شد شاخ هست  ظاهرا آن شاخ اصل میوه است

 خل  من باشند در زیر لوا  و انبیا کآدم گفت زین مصطفى

 رمز نحن اآلخرون السابقون  بهر این فرموده است آن ذو فنون
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 اممن به معنى جدّ جد افتاده  امآدم زادهگر به صورت من ز 

 وز پى من رفت بر هفتم فلف  کز براى من بُدَش سجده ملف

  پس ز من زایید در معنى پدر

 پس ز میوه زاد در معنى شجر

 (619: 1636)مولوی بلخی، 

   

چنان چه گ شت، حقای  که در کالم عرفا دیده می شود، در واقع بازتاب عرفانی روایاتی است که درباره  

) ( قال علی: قال اهلل ": شودیماشاره  هاآننمونه از  طوربه)ع( گفته رسیده است. تیباهلحضرت ختم مرتبت و 

  به عزت و جاللم سوگند، "(29، ص11ق:  1166لرسوله: وعزتی و جاللی، لوالک ما خلقت االفالک )مجلسی، 

پیامبر اعظم)ص( و امامان معصوم واسطه خلقت بوده و  نیبنابرااگر تو نمی بودی، عالم را خل  نمی کردم. 

سیدن برای ر یصعود ریسر نزولی نظام خلقت را خل  کرده است. در ، در سیهاآن واسطهبه یوتعالتبارکخداوند 

و تنها  تهساولین مخلوق  واسطهبهبه سعادت و مقام قرب الهی و رسیدن به کنه حقیقت و خلقت، نیاز به توسل 

 به کنه حقیقت رسید. توانیماز طری  او 

 واسطه دوام فیض -4

نیز  عصر ما( واسطه دوام فیض الهی هستند. در )عتیباهلمسا ل بنیادی در عرفان اسالمی این است که  ازجمله

. امام صادق)ع( اندیهستآخرین امام معصوم، واسطه فیض در عالم  عنوانبهوجود مبارک حضرت مهدی)عج( 

گر زمین بدون امام شود، نظام آن   ا(«212، ص1:  1699لوبقیت االرض بغیر امام لساخت )الکلینی، : »دیفرمایم

او ان االمام رفع من االرض ساعه، لماجت » از هم فرو می پاشد. بازهم از امام باقر)ع( روایت است که می فرماید:

اگر امام از زمین و اهل زمین برداشته شود، زمین و اهل زمین   («216، ص1باهلها کما یمو  البحر باهله )همو:  

چون لیله القدر، لیله »ر اضطراب می شوند. امام خمینی)ره( در کتاب آداب الصلوه می گوید: مثل اموا  دریا دچا

توجه تام ولی کامل و ظهور سلطنت ملکوتیه او است، توس  نفس شری  ولی کامل و امام هر عصر و قطب هر 

بن الحسن العسکری ارواحنا زمان که امروز حضرت بقیه اهلل فی االرضین، سیدنا و موالنا و امامنا و هادینا، حجه 

لمقدمه فداء است، تغییرات و تبدیالت در عالم طبع واقع شود  پس هریف از جز یات طبیعت را خواهد بطئ 

الحرکه کند، و هریف را خواهد سریع کند، و هر رزقی را خواهد توسعه دهد، و هریف را خواهد تضیی  کند. و 

 ( «.623: ص1636ه ازلیه و تابع فرامین الهیه است )امام خمینی، این اراده، اراده ح  است و ظل و شعاع اراد
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بنابرآن ه بیان شد به دست می آید که منظور از خلقت عالم و علت بقای آن، حضور انسان کامل و امام  

به  و رودیمخلیفه خدا در زمین است. اگر انسان کامل از این جهان رخت بربندد، عالم دنیا از بین  عنوانبهعادل 

. وجود انسان کامل در عالم، مثل رو  در بدن است. اگر روزی رو  انسان از بدن شودیمعالم آخرت تبدیل 

.  دوام فیض در سایه وجود انسان کامل جریان دارد که شودیمدچار پوسیدگی  ییتنهابهمفارقت کند دیگر بدن 

)ع( تیباهلمراد از آن حضرت محمد)ص( و مراد از انسان کامل در عرفان اسالمی، حقیقت محمدیه است که 

و برای بقاء و رسیدن به حقیقت به  دیجویمانسان کامل است که همه موجودات از او استمداد  درواقع. باشدیم

فیضات وجود حضرت محمد)ص( مترتب  واسطهبهو موجودات امکانی  هاانسان. تمام امورات کنندیماو توسل 

  . شودیم
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 گیرینتیجه

تکفیری بوده و علت آن عدم فهم صحیح از مسئله توسل  یهاگروهشدید  موردانتقادبح  توسل از دیرباز  -1

موارد الزامی و اساسی خلقت برای رسیدن به  ازجملهو موارد آن است. در عرفان اسالمی توسل به انسان کامل 

 باوجودسعادت و فرد سالف برای طی نمودن منازل و مقامات است  زیرا اسا  وجود عالم امکانی و دوام آن 

 باوجودکه اولین بار از وجود حقیقت محمدیه  یطورن همواسطه فیض و انسان کامل ادامه دارد. موجودات 

برسد که این تنها با توسل و دستگیری  سعادتبه کنه حقیقت  تواندیمطه فیض واس نهمآمده، تنها از طری  

 انسان کامل میسر است.

بوده و یکی از مباح  اساسی عرفان را  موردتوجهواسطه فیض در عرفان اسالمی  عنوانبهانسان کامل  -2

. سالف برای طی نمودن منازل و مقامات نیاز به دستگیری وجود انسان کامل دارد و باید برای دهدیمتشکیل 

می واسطه فیض، واسطه عل عنوانبهرسیدن به حقیقت و سعادت، به حقیقت محمدیه توسل نمایند. انسان کامل 

 . اندموجوداتاشیاء، واسطه خلقت و واسطه دوام فیض الهی بر 

آمدن حقیقت محمدیه  به وجوددر اولین تعین خویش در علم ذات به ذات، باع   یالوتعتبارکذات ح   -6

واسطه فیض در قو  نزولی، باع   عنوانبه)ع( تیباهلیا مقام احدیت شده است. وجود حضرت محمد)ص( و 

آمدن نظام خلقت و مخلوقات امکانی شده است. مقام احدیت همن اولین مخلوق یا وجود مبارک  به وجود

ولین ا واسطهبهمی باشد که خداوند  "کلهم نور الواحد"قاعده  بر اسا )ع( تیباهلضرت ختم مرتبت و وجود ح

 مخلوق، تجلی کرده و دیگر مخلوقات را ایجاد کرده است. 

. درسیماو به حقیقت  واسطهبهگردد و موجودات امکانی در قو  صعودی نیز به اولین مخلوق برمی -1

 عنوانبهحقیقت محمدیه وجود دارد و در عصر ما وجود مبارک حضرت مهدی)عج(  واسطهبهعالم امکان 

برای رسیدن به کنه  هاانسان. اندیهستآخرین امام معصوم و قطب عالم بشریت، واسطه دوام فیض به عالم 

ایه استمداد بجوید، تا در س هاآنحقیقت باید دست توسل به حضرت ختم مرتبت و امامان معصوم)ع( ببرد و از 

 وجود و الطاف او به سعادت و حقیقت وجود برسد.
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 *موسوی سیغانی صمد سید

 چکیده

، اول علل و انگیزه انکار معاد، دوم شدهگرفتهصورت  یابیارزشدر این نوشتار دو نکته اساسی و مهم مورد 

های شده است، و در آخر استدالل قرارگرفتههای که از طرف منکرین روز رستاخیز وارد گردیده مورد واکاوی شبه

ند و خانه دنیا تنها تکیه ک این درها نباید که انسانروز رستاخیز بیان گردیده. هدف نوشتار این است  دربارهقرآنی 

، اندابستهودر دنیا  آدمیزاد. پرسش: چرا اندهمیشگی  سرای دیگر وجود دارد که غیرازآنفکر کند بلکه  شانحقیقی

عقل سالم بشری حکم  کهدرحالی، که به زندگی جاویدان خویش توجه نکند؟ اندساختهوادار  را اوکدام عوامل 

قیقت از این ح را انسانها وجود دارد که کند که باید انسان به کمال برسد. نتیجه: یف سلسله عوامل و انگیزهمی

 گیرد.اندیشه مثبتی صورت نمی گونههیچ، حتی اندساختهدور 

ی هاتوصیه من این است  انسان هم با این عوامل مبارزه کند، هم در برابر شبه کنندگان سکوت نکند بلکه جواب

 منطقی برای آنان بدهد.

 استبعادجاثیه و شیطان، توفّی،عَفار،  مَرخ،: علل انگیزه، هاکلیدواژه

 

 

                                                           

 بیت)ع(المللی اهلدانشجوی کار شناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه بین* 

 های آنعلل انگیزه انکار معاد و شبه
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 مقدمه 

م خورند. آیا در این دنیا ختنهای ما به کجا رقم می سرنوشتباید در این فکر و اندیشه باشند که  هاانسان همواره

 انیکس ویشهبهجهان   داراندیننهای آدمی را برآورده کند؟. طب  باور  سرنوشتشود، یا دنیا جای نیست که می

م خت اینجاانسانی در  سرنوشتکه  انداندیشهدانند، در این میخودشان را وابسته به دین الهی و آسمانی  که

مقابل این گروه  ای درشود. اما عدهمی برانگیختهها جا انسانوجود دارد که درآن غیرازاینشود، بلکه سرای نمی

اند، به گمان خودشان از حقیقت معاد ها را وارد ساختهشود و تعدادی از شبهوجود داردکه منکر جهان واپسین می

تر داده و انگیزه انکار آنان را بیان ها جواب واضح. در بین ادیان آسمانی  دین اسالم به این شبهاندیافتهنجات

 کند.می

کر : آیا در این فانددادهاستفهام انکاری مورد خطاب قرار  صورتبهن روز رستاخیز را کنندگاانکار کریم قرآن

ف های که از طرانکار و شبه انگیزه وآفریده؟. در این مقاله علل  بیهودههستید که خدا این جهان و شمارا عب  و 

 شود.انکارکنندگان معاد وارد گردیده بیان می

: رهای از ازجملهمختصر  صورتبهکند، که ها معاد را انکارمیبود؟ و چرا انسان چهعلل انگیزه انکار معاد 

ز شیطان آفرنیش، گمان و پیروی اطلبی، تمایالت نفسانی، عدم توجه به خلقت اولیه و نظام، حفظ سلطهقیدوبندها

های که از طرف نماید. شبهتک یب ح  کردن را بیان می درنهایتبه دنیا، از روی لجاجت و  بستگیدلو 

: نبودن دلیل بر معاد، معاد افسانه و خرافه است، معاد دروغی است بر خداوند، ازجمله واردشدهانکارکنندگان 

زنده کنید، و در پایان اشاره دارد به عدم امکان  را مامردگان کار جادو، اگر معاد راست است نیاکان  بازگرداندن

 آگاهی از اجزای پراکنده  و پاسخ به این موارد.

 خدایا! توفی  عنایت نما برایم در هر موردی که خوشنودی تو در آن جاری است.

 

 علل انگیزه انکار معاد

، کریم قرآن اندکرده انکاربعد از مرگ را  اتوحیها جهان واپسین واقعیت آن است که همواره گروهی از انسان

 انکاربودند  یکی از آنان در اصل معاد را  دودسته آنان واست.  کردهاشارهزیادی به دیدگاه منکران  آیات در
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وَقالوا ما هی الّا » نمودند که با پیامبران الهی داشتند معاد را انکار می دشمنی وکردند و دیگری از آنان عناد می 

: غیر از زندگانی دنیای ما ]چیز دیگری[ گفتند و( 21)جاکیه،آیه « لدَهرحیاتُنا الدّنیا نموتُ وَ نَحیا وَما یُهلِکُنا الّا ا

کند، مشرکین زمان پیامبر اسالم، نسبت به معارف جز طبیعت هالک نمی را ماشویم و می وزندهمیریم نیست، می

 ن را انکاراعتراف نسبت به آ گرفتن واز قبیل احضار گواهان  هاآنامور مربوط به اصل معاد و فروع  ویشهبه

دادند  چون مسلف و کنیت و ها تشکیل میها و پاره از شبهکردند، اسا  این انکار را یکسری از انگیزهمی

 انکار آنان را حکایت کرده است. کریم قرآنخداوند متعال در چند جای  هم نان وپرستی قا ل به معاد نیست بت

کند، و معنایش این است که جز همین حیات انکار معادشان را حکایت مى "وَ قالُوا إِنْ هِیَ ... "جمله نیبنابرا

( و اگر هم معتقد بودند 33:  ص 9نیست، و ما پس از مرگ زنده شدنى نیستیم.) بعدازآندنیوى حیات دیگرى 

نبوده، بلکه تنها منظورشان شفاعت در مقصودشان شفاعت در کار آخرت  اندعیشفها در درگاه خدا به اینکه بت

ین پاره از ا نجایاانگیز دنیوى و جلب منافع مادى بوده است. در هول یاآمدهشیپها، جلوگیرى از رفع گرفتاری

 .اندلیذها قرار و این شدهانیبها ها و شبهانگیزه

 های انکار معادانگیزه

 دوبندهایقی از یرها

د، یف کشویشه در برابر آن بدوش می تیمسئولشود، بلکه متمن و معاد در اقرار زبانی خالصه نمی مبدأایمان به 

ها و پیروی از هوا، نهایت آرزوی منکران معاد روی از ل تاست که مانع آزادی کامل، زیاده دوبندهایقسلسله 

 نانَهُ، بَلْبَ نُسَوِّیَ أَنْ عَلى قادِرِینَ عِظامَه، َلى نَجْمَعَ لَّنْأَ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ»فرماید: بودند. قرآن کریم در این رابطه می

 استخوانهاى ابدا دیگر ما که پندارد آدمى ( آیا2-6قیامه: آیه «. ) الْقِیامَۀ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ أَمامَهُ، لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُرِیدُ

 خواهدىم انسان بلکه.گردانیم،  درست هم را او سرانگشتان که قادریم ما بلى.کنیم؟، نمى جمع باز را او( پوسیده)

 بود؟. خواهد( حساب و) قیامت روز کى پرسدمى( انکار و شف با دا م که)کند،  گناه العمرمادام

نمایند که دلیل نمایند و بیان میرا ذکر می انکارشانس س انگیزه  این آیات، نخست انکار ایشان را بازگو، و

ها نیست، بلکه آنان با انکار معاد کنند ناتوانی خدا از گردآوری استخواننگاه می بر آنآن ه  برخالفاین انکار 

 از سر راه خویش بردارند، جملهها و ارضایی غرایز حیوانی است، خواهند، آن ه را مانع از غرق شدن در ل تمی

 او راخواهد جلوی راه خودرا بگشاید، و احکام و قوانین شرع یعنی) انسان با انکار معاد می« أَمامَهُ یَفْجُرَلِ» 
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( آری، انسان چنان قدرت توجیه دارد که گاهی خود او هم ناخودآگاه 23 -22:ص 1636(. ) سبحانی، بازندارد 

: 1626نهیم) قرا تی،نام می« تیمسئولگریز از » عنوانبهد، ها را که ریشه روانی دارکند، ما این انگیزهباور می آن را

 (.19ص 

 حفظ سلطه

به بندگی گرفتن دیگران و زیر پا نهادن حقوق دیگران، سنت حاکم بر زورمندان و صاحبان سلطه و قدرت است. 

، و اندرفتهگمردم را به بندگی  اهدافشاننوع انگیزه سیاسی بوده از طرف صاحبان قدرت، برای رسیدن به  فینیا

 قَوْمِهِ مِنْ الْمَلَأُ قالَ وَ» فرماید: آورند.  در این رابطه قرآن مینمی نظرشانمعاد و روز رستاخیز را در  وقتچیه

 یَشْرَبُ وَ نْهُمِ تَأْکُلُونَ مِمَّا یَأْکُلُ مِثْلُکُمْ بَشَرٌ إِالَّ ه ا ما الدُّنْیا الْحَیاةِ فِی أَتْرَفْناهُمْ وَ الْآخِرَةِ بِلِقاءِ کَ َّبُوا وَ کَفَرُوا الَّ ِینَ

 نَّکُمْأَ عِظاماً وَ تُراباً کُنْتُمْ وَ مِتُّمْ إِذا أَنَّکُمْ یَعِدُکُمْ أ لَخاسِرُونَ،  إِذاً إِنَّکُمْ مِثْلَکُمْ بَشَراً أَطَعْتُمْ لَئِنْ وَ تَشْرَبُونَ،  مِمَّا

متمنون آیه ».) بِمَبْعُوکِین نَحْنُ ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِیَ إِنْ تُوعَدُونَ، لِما هَیْهاتَ هَیْهاتَ مُخْرَجُونَ، 

 دنیا زندگى در ما و کردندمى تک یب را آخرت لقاى و بودند کافر که آنها رسول، آن قوم ( اشراف66-63

 خوریدمى شما آن ه از هم او نیست شما مثل بشرى از غیر شخ  این: گفتند مردم به بودیم کرده مندشانبهره

( و ناالی ) خیلى کنید اطاعت را خود مثل بشرى اگر مردم شما نهیهرآ آشامد،ومى آشامیدمى ازآن ه و خوردمى

 سر زمین از دیگر بار شدید استخوان و خاک و مردید ازآنکهپس که دهدمى نوید شما به این کارید،آیازیان

 شویممى زنده که نیست چندروزه حیات این جز باشد، زندگى راست هاوعده این که هیهات ، هیهاتدیآوریبرم

 شد. نخواهیم برانگیخته خاک از هرگز دیگر و میریممى و

، رابطه خیلی نزدیف با هوای نفسانی دارد، که هر دو یطلبسلطهاین نکته را  هم نباید فراموش کرد که حفظ 

 گر هردو نکته است.شود، و این آیات شریفه بیانانکار معاد شمرده میعوامل 

 تمایالت نفسانی

ر نیست تتر نباشد کماندیشه تمایالت نفسانی است، خطرش از گمان بیش لغزشیکی از انگیزه  انکار معاد و 

کر  اششهیاندو گوش  دادهازدستهای را که دوست دارد و به آن وابسته است بینایی عقلش را آدمی چیز آنگاه

 ضع نقطهخواهد ، آدمی اگر میرونیازاهای را که دوست دارد نبیند  چیز تواند، کاستینمی جهیدرنتشود می

این  راکهچاز تمایالت نفسانی آزاد سازد  خود رابیندیشد، باید  در آنیف نظریه و یا دیدگاه را بشناسد و  اقوتی
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ها، قانون حاکم بر اشراف و ( غرق شدن در ل ت96،ص 1692شهری، دارد. )ریدر او اکر  ناخواهخواهتمایالت،  

باشد، مردم جامعه برای رسیدن در این هدف  قشر مرفه جامعه بوده، و این انگیزه، یف نوع انگیزه مادی جامعه می

 کند.معاد را انکار می

و باور او تأکیر منفی وارد نکند، در این  به نظر من انسان باید خود را از هوای نفسانی دور سازد تا در عقیده

( السالمهمیعلراست رهنمون شود، اگر در سخنان معصومین) درراهتواند عقیده سالم داشته باشد و صورت می

ود خطر شنتیجه گرفته می رونیازا  اندخواندهنفسانی را جهاد اکبر  التیو تمادقت داشته باشیم مبارزه با هوا 

 .باشدیم یفرامرزتمایالت نفسانی، 

 عدم توجه به خلقت اولیه 

که وجدان او اجازه به خودش  رفتیفروم و تفکرقدر در تحیر کرد آناگر انسان در خلقت اولیه خود نگاه می

کند؟ قل یُحیها الّ ی انشَاءَ اول داد که چنین کاری انکار کند و بگوید:  استخوان پوسیده را خداوند زنده مینمی

(  علم و قدرت خداوند محدود به یف حد خاص نیست از یف سبب 38و 39مرّةٍ وَهُوَ بِکل خل ٍ علیم)یس، آیه 

 (18، ص 1636او نباشد.)سبحانی، و قدرتستیم، دیگر راهی برای علم خداوند را بمخصوص نیست که اگر آن

خَلْقاً مِمَّا یَکْبُرُ فِی وَ قالُوا أ إِذا کُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أ إِنَّا لَمَبْعُوکُونَ خَلْقاً جَدِیداً قُلْ کُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِیداً  أوْ »

أنْ   عَسىهُوَ قُلْ فَ رُؤُسَهُمْ وَ یَقُولُونَ مَتىصُدُورِکُمْ فَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنا قُلِ الَّ ِی فَطَرَکُمْ أوَّلَ مَرَّةٍ فَسَیُنْغِضُونَ إِلَیْ

ه خلقتى ب دومرتبهاستخوان شدیم و پوسیده گشتیم  بعدازآنکه( و )نیز( گفتند: آیا 11-18اسراء، آیه « ) یَکُونَ قَرِیبا

ز آن تر اشویم بگو )استخوان که سهل است( اگر سنگ و آهن و یا هر چه که به نظرتان سختاز نو زنده مى

 کههمان؟ بگو گرداندپرسند چه کسى ما را برمىتوانید جلو بع  خداى را بگیرید دوباره مىباشید نمى نیست بوده

قت گویند: این چه ودهند، و مىتکان مى برا تمسخره کردن  عنوانبهبار اول خلقتان کرد این دفعه سرهایشان را 

 خواهد بود؟ بگو شاید نزدیف باشد.

 نشیآفر نظامبهعدم توجه 

که برای شما از درخت ( آن خدای96یس، آیه « ) تُوقِدُون مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ الَّ ِی»

 یه،آ این در درخت از کنید. مقصودگرید و آتش درست میمی کرانهکند و شما از آن آتش، سبز آتش درست می
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 تدرس کردند،مى تولید جرقه دیگرى به یکى زدن با هاعرب که است عَفار و مَرخ نام به آتشزنه چوب نوع دو 

 رخاط به نیز دانشمندان و فهمندمى عوام که است مثالى سبز، درخت از آتش تهیه. امروزى هاىکبریت مانند

. ل ا وجود این دو «ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ. »آورندمى دست به را آن علمى راه درخت، در انرژى شدن ذخیره

به  هااز آنآن است که چوب هر یف  دو نیاشود، خاصیت ها باع  سوختن آنان  میدرخت در ببین درخت

ز شگفتی نظام خلقت بیش ا جهیدرنتدهند، خودشان رسانیده شوند همانند سنگ چم اق و سنگ فندک آتش می

 است، نباید انسان خودشان را در فراموشی قرار دهند.  و حشرشگفتی معاد 

 هُوَ وَ بَلى»فرماید: فوراً خداوند متعال می «مِثْلَهُمْ یَخْلُ َ أَنْ عَلى بِقادِرٍ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَ َ الَّ ِی لَیْسَ وَ أَ«

اره و دوب راندیبه متواند از هیچ،  انسان را  بیافریند را پدید آورد می نیو زمکس که آسمان آن». الْعَلِیم الْخَالَّقُ

ها را، خال  بوده  بلکه خالق )استاد خلقت( است. در خلقت تواند خل  کند آنهمان انسان را زنده سازد. بلی می

 یَقُولَ أَنْ شَیْئاً أَرادَ اإِذ أَمْرُهُ إِنَّما»است.  آوررتیح و علمشتوان دارد. خلقش عجیب  حدوحصرو قدرت بدون 

 کند، اراده را چیزى ( چون96و92یس، آیه « ) تُرْجَعُونَ  إِلَیْهِ وَ ءٍشَیْ کُلِّ مَلَکُوتُ بِیَدِهِ الَّ ِی فَسُبْحانَ فَیَکُونُ، کُنْ لَهُ

 الکیّتم و حاکمیّت که کسى است منزّه پس .شودمى موجود درنگ بى پس "باش": بگوید که است این فرمانش

 .شویدمى بازگردانده او یسوبه و اوست دست به یزیچهمه

نظر ما که خود در چرخ حرکت تدریج و زمان  حسببهنیست  زمانىّ است  "زمانىّ"خالصه  امر پروردگار 

واقع در آن عالم ربوبى، زمان معنى ندارد  امر پروردگار همان اراده اوست، و اراده او  حسببه  امّا میاشدهواقع

همان کلمه کُن است، و کلمه کُن همان یَکونُ یعنى عین تحقّ  خارجى و عین عالم تکوین و نفسِ مشیّت عینیّه 

 (12، ص 1636.)سبحانی، و خارجیّه پروردگار است، و جدا نیست

 گمان

اند کشهای باطل و نادرست میترین عواملی است که اندیشه بسیاری را در جهان به سمت باورناکاز خطرگمان 

ب  ط خود راو نخستین سفارش قرآن برای پالیش عقیده پرهیز از گمان  است و قرآن سفارش دارد که باورهای 

 راحتصبهسلیم نشویم خداوند اش روشن نیست تدرستی که یزیآن چحد  و گمان استوار نسازید  زیرا امر 

 (62)اسراء، آیه « عِلْم بِهِ لَفَ لَیْسَ ما تَقْ ُ ال وَ :»دیفرمایم
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ه را که بطور قطع برایش کابت نگردیداز منظر قرآن، شایسته نیست یف مسلمان و یا هر کسی باشند چیزی 

قرآن کریم منکرین معاد را که بر پایه  رونیازامحور رفتارش نمایند.  آن رازندگی خود قرار دهند و  سرلوحه

 اتُنَاحَی إِالَّ هِیَ ما قالُوا وَ»دهند، قرار می سرزنشکند مورد استوار می و گمانعلمی استوار نیست بلکه به حد  

 جز: گفتند ( و21)جاکیه، آیه  «یَظُنُّونَ إِالَّ هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِ لِفَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إِالَّ یُهْلِکُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا

( آییممى گروه یف و رویممى گروه یف) شویممى زنده و میریممى نیست، دیگرى زندگى دنیایى، زندگى همین

 هىگرو جز آنان .ندارند ادّعا این بر علمى گونهچیه کهیدرحال کند،نمى نابود روزگار و طبیعت جز چیزى را ما و

 نیستند.  بافخیال

قاد و است، انت یهودهو بکنند هستی هدف ندارد و خلقت باطل گمان می که یکسانبه همین شیوه به هم چنان 

ی به درکی درست یشانباورهاو  اندیشیدندیمکند این عقیده از علم بر نخواسته و اگر آنان اندکی اعتراض می

وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلًا ذلِفَ ظَنُّ الَّ ِینَ »، اندساختهنرسیده تنها بر پایه حد  و گمان استوار 

( و آسمان و زمین و آن ه را میان این دو است، به باطل نیافریدیم. این، گمان کسانى است 23ص، آیه « ) کَفَرُوا

 [ اند.پوشى کردهکه کافر شده ]و ح 

 به زندگی دنیا یبستگدل

ه زندگی ب یبستگدلاهلل و فراموشی روز حساب و های دین است و انکار لقاءاعتماد به معاد یکی از اصول و پایه

اهلل و فراموشی معاد، موجب این  ( انکار لقاء13، جلد دهم، صییطباطباشود. )دنیا اسا  انکار دین شمرده می

 خودش را منحصر و معرفتکند، علم  نانیاطمشود و به آن  است که انسان به جای آخرت به زندگی دنیا راضی

الً و هم هم قو که یکسآنمنکر معاد و لقاء است و بین  کس کهآنبه این چارچوب بکند. هیچ فرقی نیست بین 

باشد، نیز به معاد می قا ل و لفظاًبه زندگی دنیا راضی هستند  فعالًکه به زندگی دنیا راضی است و یا این فعالً

با  باشد  چونهای که اسا  دین به آن استوار میروشن گردید اعتماد به معاد به معنای آن است که یکی از پایه

شود و معلوم است با سقوط این موارد حی ساق  میسقوط این پایه امر، نهی، وعد و وعید بلکه اصل نبوت و و

 صورت مفهوم دین از طرف خداوند معنا ندارد. در آنشود باطل می یکلبهدین الهی 
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 نْعَ هُمْ الَّ ِینَ وَ بِها اطْمَأَنُّوا وَ الدُّنْیا بِالْحَیاةِ رَضُوا وَ لِقاءَنا یَرْجُونَ ال الَّ ِینَ إِنَّ»فرماید: قرآن کریم می رونیازا 

 به( تنها) و ندارند امید( اخروى هاىنعمت دریافت و) ما دیدار به که آنان قطعاً (9یونس، آیه «) غافِلُون آیاتِنا

 .اندافلغ ما( قدرت) هاىنشانه از که کسانى نیز و کنندمى تکیه و گرفتهآرام آن به و اندکرده خوشدل دنیا زندگى

 پیروی از شیطان

از طری  عقلی فطری به آن دو استدالل  میقرآن کریکی از اصول دعوت حقه اسالم توحید و معاد است که 

 فِیعٍشَ مِنْ ما الْأَمْرَ یُدَبِّرُ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوى کُمَّ أَیَّامٍ سِتَّۀِ فِی الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَ َ الَّ ِی اللَّهُ رَبَّکُمُ إِنَّ»کند:می

 یُعِیدُهُ مَّکُ الْخَلْ َ یَبْدَؤُا إِنَّهُ حَقًّا اللَّهِ وَعْدَ جَمِیعاً مَرْجِعُکُمْ تَ َکَّرُون، إِلَیْهِ فَال أ فَاعْبُدُوهُ رَبُّکُمْ اللَّهُ ذلِکُمُ إِذْنِهِ بَعْدِ مِنْ إِالَّ

« کْفُرُونیَ کانُوا بِما أَلِیمٌ عَ ابٌ وَ حَمِیمٍ مِنْ شَرابٌ لَهُمْ کَفَرُوا  ِینَالَّ وَ بِالْقِسْ ِ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّ ِینَ لِیَجْزِیَ

 س س آفرید، دوران و روز شش در را زمین و هاآسمان که است خدایى پروردگارتان، ( مانا1و  6) یونس، آیه 

 هیچ. کندمى دهى سامان و تدبیر را جهان کار(. گرفت دست به را امور زمام) یافت استیالء عرش بر

گیرید؟، نمى پند آیا. ب رستید را او پس شماست، پروردگار که است خداوند آن. نیست او اذن با جز اىکنندهشفاعت

 ار آن س س کند،مى آغاز را آفرینش که اوست. است الهى ح ّ ىوعده این. اوست یسوبه شما ىهمه گشت باز

 فرکا که آنان براى و دهد پاداش عدالت به اند،داده انجام صالح عمل و آورده ایمان که را کسانى تا گرداند،مى باز

 بود. خواهد دردناک ع ابى و سوزان مایع از اىنوشیدنى کفرشان، سزاى به اندشده

شود و مخال  عقل نیست، از این دو آیه شریفه مشخ  می گردد که توحید ومعاد از اصول دین شمرده می

کنند؟ پاسخ روشن و جای ابهامی درآن نیست، در این مورد ها این دو را انکار میچرا انسانشود پرسش ایجاد می

را برای مردم با ادله عالمه طباطبای در تفسیر المیزان اشاره دارد: چون فرستادگان خدای متعال در هر زمانی آن

زینت جلوه داده و در تیجه از یاد گران را در نظر شان روشن بیان کرده اند چیزی هست که شیطان اعمال اسراف

، جلد را از  یاد برده اند. )طباطبایکه انبیاء بارها به یادشان آورده بودند باز آنشان ساخته است، با اینقیامت غافل

 (22دهم  ص 

 تکذیب حق

د، بنا را ودنگر این واقعیت است که منکران معاد، از نخستین روز مواجه با دعوت پیامبر)ص( بآیات از قرآن بیان

بر انکار وعدم پ یرش نهادند، و این نحو بر خورد  آنان را به انکار همه معارف و بویشه معاد سوق داد. )سبحانی، 
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گیری ( البته منشاء این دشمنی با انبیاء عوامل سیاسی ، اجتماعی و نفسانی است که باع  موضع29و 23، ص 1636 

 إِذا أَ»با درک و فهم آنان مواف  بوده باشد. قرآن به این عامل اشاره دارد: کردند، هر چند در برابر دعوت اتخاذ می

 جاءَهُمْ لَمَّا بِالْحَ ِّ کَ َّبُوا حَفِیظٌ، بَلْ کِتابٌ عِنْدَنا وَ مِنْهُمْ الْأَرْضُ تَنْقُ ُ ما عَلِمْنا قَدْ  بَعِیدٌ، رَجْعٌ ذلِفَ تُراباً کُنَّا وَ مِتْنا

 دانیممى ما اینکه است، با بعیدى بر گشتن این شدیم؟ خاک و مردیم وقتى ( آیا 1 _6، آیه )ق«. مَرِیجٍ أَمْرٍ فِی فَهُمْ

 لکهاست، ب محفوظ( حوادث یا و اشتباه خطر از) که است کتابى ما نزد و کندمى کم مقدار چه ایشان از زمین که

  ح اینکه با) آورند حیرت امرى در ایشان پس کنندمى تک یب باشد چه هر را آن و دارند دشمنى ح  با اینان

آوردند، ح  را دانستند ولی بهانه میاست آنان ح  را می. حقیقت آن(کنندمى انکار باز دهندمى تشخی  را

 شدند.کردند، این تک یب آنان تنها در مورد معاد نبودند بلکه انکارشان شامل تمام دین میتک یب می

 شبهات منکران معاد

 شودمی میتقسشبهات منکران معاد به سه دسته 

 کند.گروهی که اصل معاد را انکار می .1

 کند.گروهی که تنها معاد جسمانی را انکار می .2

 .کندیمگروهی که معاد روحانی را انکار  .6

اختصاص به همین گروهی دارد که اصل معاد را  شدهانیببیشترین شبهاتی که در قرآن پیرامون مسئله معاد 

رد کردند معتقد به معاد نبودند. در این مو)ص( مجادله میاسالم امبریپکنند، یعنی مشرکان و منکران که با ار میانک

 ند.انکار معاد بود درروشعالمه طباطبایی اشاره دارد: مشرکان در اصل انکار معاد متف  بودند  اختالفشان تنها 

 هاهشباین  ها جواب داده است،آن شبه هرکدامجواب نمانده بلکه به قرآن کریم  این شبهات مشرکین را بی

 عداًبآنان داده است، در آغاز این موارد را بیان  یهاشبهرا اول قرآن بیان کرده بعد از بیان  جواب برای مشرکین و 

 خواهد شد. ارا هپاسخ 

 نبودن دلیل بر معاد

 إِنْ السَّاعَۀُ مَا نَدْرِی ما قُلْتُمْ فِیها رَیْبَ ال السَّاعَۀُ وَ حَ ٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ قِیلَ إِذا وَ: » اندفرمودهخداوند متعال در قرآن 

 شکى قیامت در و است ح  خدا وعده شدمى گفته چون ( و62)جاکیه، آیه « بِمُسْتَیْقِنِین نَحْنُ ما وَ ظَنًّا إاِلَّ نَظُنُّ
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 پیدا آن هب یقین توانیمنمى هرگز ما و دهیممى احتمالى آن درباره چیست قیامت فهمیمنمى ما گفتیدمى نیست 

 کنیم.

شود گفتند دلیل وجود ندارد بر معاد و روز رستاخیز، که ما باور داشته باشیم، در این صورت نمیمشرکین می

 که به آن باور کرد.

 پیشنیان استمعاد افسانه  و خرافه 

 إِنْ بْلُقَ مِنْ ه ا آباؤُنا وَ نَحْنُ وُعِدْنا لَمَبْعُوکُون، لَقَدْ إِنَّا أَ عِظاماً وَ تُراباً کُنَّا وَ مِتْنا إِذا أَ قالُوا »فرماید: قرآن کریم می

 شد خاک و پوسیده ما استخوان و مردیم چون که کجا از گفتند (که96و 92)متمنون، آیه « الْأَوَّلِین أَساطِیرُ إِالَّ ه ا

 یمقد کهنه هاىافسانه اشهمه ولى شد داده ما پدران به این از پیش و ما به بسیار هاوعده این شویم، از زنده باز

 بود.

کنندگان به این باور بودند معاد جز یف مسئله خرافی بیش نیست: بلکه برهان بر خرافی بودن آن هست، شبه

 ها سالسال کهیدرحالترساندند، از قیامت می ما راو  اندزدهها را به ما که پیامبران از گ شته این حرفو آن این

،  1692نشادرفی صحیح بود پس چرا واقع نشد؟. )متقیقایم نشده، اگر ح یامتیو قگ رد از این وعده خرافی می

 (263ص 

گفتند این اساطیر اولین است، اما باید دانست که ادیان آسمانی مشترکات دارند  از جمله در معاد، مشرکین می

 ، هم نان نو بودن یف عقیده دلیل بر صحت آنباشدپیشینه تاریخی داشتن یف عقیده، دلیل باطل بودن آن نمی

 (28، ص 1636)سبحانی، واهد بود، بلکه تنها معیار سنجش  دلیلی و برهان است.نخ

 معاد دروغی است بر خداوند، و یا سخنی است از سر جنون

 قٍمُمَزَّ کُلَّ مُزِّقْتُمْ إِذا یُنَبِّئُکُمْ رَجُلٍ عَلى نَدُلُّکُمْ هَلْ کَفَرُوا الَّ ِینَ قالَ وَ« فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

 آیا: گفتند ورزیدند کفر که آنان ( و9و 3)سباء، آیه « جِنَّۀٌ  بِهِ أَمْ کَ ِباً اللَّهِ عَلَى أَفْتَرى جَدِیدٍ،  خَلْ ٍ لَفِی إِنَّکُمْ

 به دوباره شدید پارهپاره مرگ از پس شما چون که آورده خبر که شویم رهنمون مردى به را شما خواهیدمى

 بسته. افتراء خدا به دروغى ، چنیندییآیدرم جدیدى خلقت
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د اسالم در بین خودشان فر رگبزپیامبر  صورت کهگفتند در ها میحرف نیچننیامنکران معاد از روی تظاهر  

وارد  ها را به پیامبرها را گفته باشد  بلکه مشهور به امین بود، باز هم این تهمتنبود که از سر جنون این حرف

 ساخت.می

 گردانیدن مردگان کاری جادو استباز 

 لِیَبْلُوَکُمْ الْماءِ عَلَى عَرْشُهُ کانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّۀِ فِی الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَ َ الَّ ِی هُوَ وَ» فرماید: خداوند در قرآن می

د، آیه )هو« مُبِین سِحْرٌ إِالَّ ه ا إِنْ کَفَرُوا الَّ ِینَ لَیَقُولَنَّ الْمَوْتِ بَعْدِ مِنْ مَبْعُوکُونَ إِنَّکُمْ قُلْتَ لَئِنْ وَ عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّکُمْ

 غرضش و داشت، قرار آب بر او( قدرت) عرش و کرد خل  روز شش در را زمین و آسمانها که است کسى ( و3

 بگویى شانای به پیامبر اى تو اگر( حالنیباا) کنیدمى عمل بهتر فیکدام بیازماید را شما که بود آن خلقت این از

 تاس سحرى قرآن این: گفت خواهند حتم طوربه شدند، کافر که ییهاآن شویدمى زنده دوباره مرگ از بعد که

 آشکار.

وگر به پیامبر نسبت جنون و جاد نتوانستندبهانه پیدا  چیاگر هدشمنی و ستیزی آنان به حدی رسیده بود 

 های او از روی جادوگری است.دادند، این حرفمی

 اگر معاد راست است، نیاکان ما را زنده کنید

 کُنْتُمْ نْإِ بِآبا ِنا ا ْتُوا قالُوا أَنْ إاِلَّ حُجَّتَهُمْ کانَ ما بَیِّناتٍ آیاتُنا عَلَیْهِمْ تُتْلى إِذا وَ» قرآن در این رابطه اشاره دارد: 

 ندارند حجتى و حسابى حرف هیچ شودمى تالوت آنان بر ما بینات آیات چون ( و22و 21)جاکیه، آیه « صادِقِینَ

 کنید. زنده را ما پدران گوییدمى راست اگر بگویند کهاین جز

اما زنده ساختن پدرانشان چیزی جز به بازی گرفتن پیامبر دیگر چیزی نیست، اگر پیامبران الهی یکی از پدران 

 جهیدرنتخواستند از پیامبران  صورت هرکس میشد، درآنها پیدا میکرد بهانه برای هر کدام آنها را زنده میآن

 .آوردندجز به بازی گرفتن، ایمان هم نمی
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 آگاهی از اجزای پراکندهعدم امکان  

در درون چاه، در درون  جاهمهمردگان منوط است بر دانستن اجزای پراکنده آنان  اجزا در  دوبارهزنده کردن 

 است. رممکنیغباشند، اجزای هر انسانی به خودش گردانیده شود این کار پراکنده می ایو درزمین 

 مِثْقالُ عَنْهُ زُبُیَعْ ال الْغَیْبِ عالِمِ لَتَأْتِیَنَّکُمْ رَبِّی وَ بَلى قُلْ السَّاعَۀُ تَأْتِینَا ال کَفَرُوا الَّ ِینَ قالَ وَ»فرماید: خداوند می

 کفر که ( کسانى6)سبأ، آیه « مُبِین کِتابٍ فِی إِالَّ أَکْبَرُ ال وَ ذلِفَ مِنْ أَصْغَرُ ال وَ الْأَرْضِ فِی ال وَ السَّماواتِ فِی ذَرَّةٍ

 سراغتان هب طورقطعبه که سوگند پروردگار به و آید،مى چرا: بگو آید،نمى ما وقت سر به قیامتى: گفتند ورزیدند

 هن و نیست، پوشیده او از زمین و هاآسمان همه در اىذره سنگینى به حتى که است، غیب عالم او و آمد، خواهد

 است.  کبت مبین کتاب در کهآن مگر آن، از تربزرگ نه و ذره، آن از ترکوچف

گر آن است که شبه آنان در مورد ممکن بودن معاد، همان عدم امکان بیان« عَنْهُ... یَعْزُبُ ال الْغَیْبِ عالِمِ» جمله 

 (62 :1636شناسی ذرات پراکنده بدن مردگان بوده. )سبحانی، باز

 هاپاسخ شبه

 تیرنهاد، کردندیمشبه کنندگان شناخت کامل از علم الهی نداشتند و علم خداوند را به علم ناق  بشری قیا  

مانده که مشخ  نشده ها نمی، که هیچ جای برای آناندداده، قرآن کریم پاسخ نمودندیمها را مطر  شبه گونهنیا

کند، چه  خدشه ذکرشدهآن ادله استواری را که در این زمینه تواند قیامت نیاکان برپا نشده  این نمی کهنیاباشد.  

نشاد، اراده کند تحق  آن حتمی خواهد بود. )متقی یهرزمانبرپایی قیامت به اسا  حکمت است که خداوند  کهنیا

1692 :263) 

باشد ناشی از جهل این پندار که معاد امر محال است، چرا که زنده کردن مردگان از قلمرو قدرت بیرون می

 ما وَ» فرماید: . قرآن میسازدیمرا ممکن  ناممکندارد و هر امر  ریفراگبه خداوند متعال است، زیرا او قدرت 

 آن را خدا ( و23، آیه)زمر« بِیَمِینِه مَطْوِیَّاتٌ السَّماواتُ وَ الْقِیامَۀِ یَوْمَ قَبْضَتُهُ جَمِیعاً الْأَرْضُ وَ قَدْرِهِ حَ َّ اللَّهَ قَدَرُوا

 ضهقب در زمین موجودات تمامى که اندنشناخته معاد ازنظر را او چون اندنشناخته است او شناسایى ح  که طور

 إِنَّ جَمِیعاً اللَّهُ بِکُمُ یَأْتِ تَکُونُوا ما أَیْنَ »فرماید: میاست. در جای دیگر قرآن  او قدرت دست به هاآسمان و او

تواند انسان را  دو باره ها و زمین  را دارد میکس که قدرت آسمان(. آن119)بقره، آیه « قَدِیر ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهَ
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 أَنْ عَلى بِقادِرٍ بِخَلْقِهِنَّ یَعْیَ لَمْ وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ لَ َخَ الَّ ِی اللَّهَ أَنَّ یَرَوْا لَمْ وَ أ» فرماید: زندکند. قرآن می 

 بیافرید را زمین و آسمانها که خدایى کنندنمى فکر ( آیا66)احقاف، آیه « قَدِیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى إِنَّهُ بَلى الْمَوْتى یُحْیِیَ

 است. قادر چیزى هر به او چون تواند،مى بله کند؟ زنده را مردگان تواندمى نشد خسته هاآن خلقت در و

 الْأَمْثالَ لَفَ ضَرَبُوا کَیْ َ انْظُرْ »فرماید: تواند دوباره زندکند  قرآن میکه توان زنده کردن نخستین را دارد، میآن

 حَدِیداً،  أَوْ ارَةًحِج کُونُوا جَدِیداً، قُلْ خَلْقاً لَمَبْعُوکُونَ إِنَّا أَ رُفاتاً وَ عِظاماً کُنَّا إِذا أَ قالُوا وَ سَبِیالً، یَسْتَطِیعُونَ فَال فَضَلُّوا

 یَقُولُونَ وَ رُؤُسَهُمْ إِلَیْفَ فَسَیُنْغِضُونَ مَرَّةٍ أَوَّلَ فَطَرَکُمْ الَّ ِی قُلِ یُعِیدُنا مَنْ فَسَیَقُولُونَ صُدُورِکُمْ فِی یَکْبُرُ مِمَّا خَلْقاً أَوْ

 پوسیده و شدیم استخوان آنکه از بعد آیا: گفتند( نیز) ( و11 -18اسراء، آیه « ) قَرِیباً یَکُونَ أَنْ عَسى قُلْ هُوَ مَتى

 به که چه هر یا و آهن و سنگ اگر( است سهل که استخوان) شویم. بگومى زنده نو از خلقتى به مرتبه دو گشتیم

 را ما کسى هچ پرسندمى بگیرید، دوباره را خداى بع  جلو توانیدنمى باشید بوده  نیست آن از ترسخت نظرتان

 دهند،مى انتک برایت کردن مسخره عنوان به را سرهایشان دفعه این کرد خلقتان اول بار که همان بگو گرداند؟برمى

 باشد. نزدیف شاید بگو بود؟ خواهد وقت چه این: گویندمى و

از علم  زیچچیه کهیدرحالجمع شود این هم ناشی از جهل است،  دوباره شدهیمتالشامکان ندارد اجزای 

 اینکه ( با1ق، آیه « ) حَفِیظٌ کِتابٌ عِنْدَنا وَ مِنْهُمْ الْأَرْضُ تَنْقُ ُ ما عَلِمْنا قَدْ »فرماید: خداوند پنهان نیست. قرآن می

 وظمحف( حوادث یا و اشتباه خطر از) که است کتابى ما نزد و کندمى کم مقدار چه ایشان از زمین که دانیممى ما

که انسان یف موجود مادی است  یعنی است. این که مرک را نابودی شخصیت انسان دانسته، گمان برده بر این

ماند، این پندار اشتباه است انسان ها هرگاه انسان بیمرد و خاک شود چیزی از او باقی نمیمجموعه سلول و مغز

آورده نه آن بدن مادی.  به وجودهمان بُعد معنوی انسان که رو  است  انسان راکه حقیقت  شدهلیتشکاز دو بُعد 

 فرشته ( بگو11)سجده،آیه « تُرْجَعُون رَبِّکُمْ إِلى بِکُمْ کُمَّ وُکِّلَ الَّ ِی الْمَوْتِ مَلَفُ یَتَوَفَّاکُمْ قُلْ »فرماید: قرآن کریم می

 کرد. خواهید بازگشت پروردگارتان سوى به س س گیرد،مى را جانتان اندگماشته شما بر که مرگ

 ح ، توفى مانند کنى، دریافت کامل طوربه را چیزى که است این معناى به "توفى "  کلمه"توفی"دقت به لفظ

 *.است گرفتن را طلب و ح  آخر دینار تا معنایش که بدهکار، از قرض توفى و

                                                           
 های تفسیری در ذیل این آیه شریفه مراجعه شودتر به کتاببرای مطاله بیش *
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مرتبه با  11که قرآن از مردن، مرگ نیستی نیست، بلکه انتقال از منزلی به منزل دیگر است. جالب این نیبنابرا 

ه خود را شوید بلکه ما دادبرد، یعنی با مردن، شما نابود نمیکه به معنای تحویل گرفتن است نام می« توفی» واژه 

دهیم. رسول خدا)ص( نیز فرمود: گمان نبرید که وکاست پس گرفته و موقتاً تحویل مأموران خودمان میبدون کم

 (22 :1626نمایید. ) قرا تی، ای به خانه دیگر کوچ میشوید، بلکه از خانهبا مردن نابود می

های قرآن شاید فق  رفع استبعاد است  بعضی از استدالل های دارد در مورد قیامت،استدالل سلسلهقرآن یف 

دانستند که همان مشرکین عرب می نظرشانناشدنی در  آن راشمردن و امکان وقوع یعنی منکران معاد دور می

عنی ی مرگجلوه داده بود این پندار بود که  هایشاندلاین استبعاد را در  که چیزی ترینبزرگو جاهلیه بودند. 

، که انهایمبدنو فساد  مرگ: آیا بعد از اندگفتهنابود گردیده دوباره موجود شود که  که چیزینابودی، دور است 

د و کند اگر سنگ باشی. خداوند متعال این استبعاد شان را رد میشوندمیباقی نمانده از نو خل   آن درهیچ اکری 

 زنده خواهند کرد. زودیبه شماراخداوند  درنتیجهشوید نده میشما ز بازهم آن از تربزرگیا آهن و یا هرچه 

 خواهد بگوید این همانرفع استبعاد است و می ازحدبیشاما یف سلسله آیات دیگر در قرآن کریم داریم که 

 ار چیزیاش را ندیده باشید، انسان تا نظام موت و حیات مشهود شما است چیزی تازه نیست که شما نمونه

وقوع  یکشیدلیلی بر امکان  اولگویند: گوید هست. میاید برایش ناشدنی است، ولی وقتی دید میندیده، ش

 ( 12 :1699است.)مطهری،  آنشی
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 گیرینتیجه 

بودند  گروه اصالً  دودستهکردند، قرآن در این رابطه اشاره دارد. و آنان گروهی معاد را انکار می است آنواقعیت 

اعتقاد و باور در معاد و روز رستاخیز نداشتند و گروهی دیگر از آنان از روی دشمنی و لجاجت که با پیامبران 

 اسالم)ص( داشتند منکر معاد بودند. بزرگدشمنی را که با پیامبر  ویشهبه

 که مقسه دوش  نگیرند و هر مسئولیت ب گونههیچکنند،  آزادفکر قیدوبنداز هرگونه  را خودشانهرکس که 

یز کنند، منکر روز رستاخاست که معاد را قبول نمی جهتازایندهند بخواهند زندگی کنند، تن به قوانین دین نمی

 شوند.می

های نفسانی نمایند، آنان به شان قرار دهند و یا پیروی از هواخواهند دیگران را زیر سلطه خودمی که کسانی

 کنند.روز رستاخیز را انکار می شانداشتهدر نظر  اهدافخاطر 

توانند حقیقت روز رستاخیز را نگاه کنند بدون هیچ بهانه می آفرینش نظام وها به خلقت اولیه اگر انسان

 رنهایتداند، از این واقعیت دور ساخته آفرینشدریابند  اما پیروی از شیطان و عدم توجه به خلقت اولیه و نظام 

 .اندشدهاد و جهان واپسین منکر مع

باطل و گمراهی کشانیده  گمان آنان است. گمان  سویبهاندیشه بسیاری را در جهان  عاملترین خطرناک

ه قطعی ب درنتیجه که صورتکنند. در میدهند و از آن پیروی و حکم جاری زندگی قرار می سرمش  را خودشان

 دهند.هستند خودشان را سوق میگمانی  صورتبهآن نرسیده و از روی علم که  

شود که انسان معاد و روز رستاخیز را انکار کند، تا بتواند به آن به دنیا و پیروی از شیطان باع  می بستگیدل

 دوست دارد برسد. که چیزی

طه باند  یف تعداد از آنان شبه در اصل معاد، تعدادی از آنان در راشبه پردازی در روز رستاخیز کرده که کسانی

 هک کسانیتر در مورد کردند. اما قرآن کریم بیشها در معاد روحانی شبه افگنی میمعاد جسمانی و گروهی از آن

 را دادند. هاآنساختند استدالل و جواب در اصل معاد شبه وارد می

پاره از آیات قرآنی که در مورد معاد اشاره دارد به خاطر رفع استبعاد مشرکین که روز رستاخیز را دور 

نط  قرآن م درنهایت دارد. کنندگان شبهشمردند و پاره دیگر از این آیات، استدالل فلسفی و کالمی را در برابر می

 را به عقل و اندیشه خودمان برگردانیده است.در برابر منکرین و شبه کنندگان معاد اشاره دارد، که قضاوت 
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 منابع و مأخذ  

 قرآن کریم *

 معاد شناسی جلد ششم.، مشهد مقد ، ناشر نور ملکوت قرآن. چا  اول.، ق(1126حسینی تهرانی، سید محمد، ) .1

دارالحدی ،  ناشر. جلد دهم، شناسیمعرفتنامه عقاید اسالمی ش(، مترجم مهدی مهریزی، دانش 1692شهری، محمد، )ری .2

 چا  دوم.

 (،. معادشناسی در پرتوی کتاب، سنت و عقل. مترجم: علی شیروانی، تهران، انتشارات الزهراء. چا  اول1636سبحانی، جعفر، ) .6

ش(، مترجم موسوی، همدانی سید محمد باقر تفسیر المیزان جلد هفتم، قم، دفتر انتشارات 1631طباطبایی، سید محمد حسین. ) .1

 امعه مدرسین. چا  بنجم.اسالمی ج

ش(، مترجم موسوی، همدانی سید محمد باقر تفسیر المیزان جلد دهم، قم، دفتر انتشارات 1631طباطبایی، سید محمد حسین. ) .1

 اسالمی جامعه مدرسین. چا  بنجم.

 یه، قم.ش(، معاد،  نشر جماعه المدرسین فی الحوز العلمیه بقم، مرکز المنشورات االسالم 1626قرا تی،محسن، ) .2

خانه تبلیغات اسالمی، ش(، معاد از دیدگاه عالمه طباطبایی، قم، انتشارات عصر غیبت، قنوبت، چا 1692نشاد مرتضی، )متقی .3

 چا  اول.

دهم.ارم کتابخانه ملی ایران ،چا : هیج قم، انتشارات صدرا، خیابانش(، معاد،  1699مطهری، مرتضی، ) .9



 

 
 

 

 

 *محمد روشن

 

 چکیده 

 گرلطهسو براندازی حکومت  سربدارانشیخ خلیفه و شیخ حسن جوری، دو شیخصیتی است که در ایجاد دولت 

به مردم ستمدیده خراسان زمین دمیده شود.  یاتازهسبب شد تا رو   آن دوایلخانان مغول نقش اساسی داشتند، 

 به وجودشیخ حسن جوری در  خصوصاًاین نوشتار، این است که عمل کرد و نقش این دو شخصیت و  دغدغه

 آمدن دولت سربداران را بررسی نماید. 

 هاییزهانگ. پردازدیمرهبران معنوی سربداران  هاییزهانگها و این نوشتار هم چنان به بررسی کارکرد 

 به م هب شانیباورمندجستجو نمود که همان  توانیماعتقادی آنان  هاییهپاشیخ خلیفه و حسن جوری را در 

را در تحق  این  خودشانهای مهم است که این دو شخصیت صوفی مسلف جان اندازهبهشیعه است، این انگیزه 

 هراسی بدل راه ندادند.  و اعدامگ اشتند و از کشته شدن  باورشان

باهم  اها رآنتاریخی را گرفته و بعد  یهادادهروش پشوهش، در این نوشتار توصیفی تحلیلی است، اول  

. یکی از تحقیقات عمده و اساسی در این هاستکتابخانهاطالعات از  یآورجمع. فن یماکردهمقایسه و تحلیل  

 ت. اس شدهترجمهاب نهضت سربداران خراسان اکر پطروشفسکی است که توس  کریم کشاورز راستا، کت

 : شیخ خلیفه، شیخ حسن جوری، سربداران، خراسان، سبزوار.هایدواژهکل
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 مقدمه 

ستقل و مقاالتی  م نشدهنوشتهبه شکل مستقل  یهاکتابدر مورد رهبران دینی و معنوی دولت سربداران خراسان، 

است که مردم از شر مغوالن و جباران به تنگ  یدرزمانیافت. این نهضت بزرگ تاریخی،  توانیم ندرتبهرا هم 

خراسانیان و تمام فالت ایران در  یطلباستقاللرهای بخش و  هاییامقاست. اسا   ماندهوا، سرگردانآمده و 

یخ و سخنان ش هایامپ. شدیمتبلیغ  سربداراندارد که توس  رهبران معنوی  هاییشهاندمقابل مغوالن، ریشه در 

دیگرگونه ساخت، مردم خفته را  کامالًفرهنگی، اجتماعی و سیاسی خراسان را  یهابافتحسن جوری بنیادها و 

 گردانید.  سرنوشتشانبیدار و متوجه  گرانشاناز خواب  بارگییفبه 

 شیخ خلیفه

 یمانزمدتشیخ خلیفه درویشی پاکیزه روزگار از مازندران بود  او در جستجوی علم بود و حافظ قرآن، پس از 

زد به سمنان ن ازآنجاترک تحصیل علم نمود و از پیروان بالوزاهد شد، اعتقاد او و بالوزاهد باهم سازگار نشد و 

ن از ای جویمیمگفت: آن ه من  در جوابشری؟ م هب دا چهعالءالدوله سمنانی رفت، او از شیخ خلیفه پرسید 

الحموی رفت، در نزد او هم بدر شد و نزد خواجه غیاث الح  والدین هبۀاهلل ازآنجا همم اهب اعلی است، 

 (93: 1696.)حافظ ابرو، مقصود خود نیافت

عبادت و طاعت و  خواندیمشیخ به سبزوار آمد و در مسجدی ساکن شد  چون او با صدای بلند قرآن  

آمدن شیخ خلیفه به شهری که از مراکز اقامت  (626: 1696. )خواند میر، داد مریدان زیادی یافتندرا انجام می

از  او رافقهای آنجا  (363)نوروزی، بی تا:  سادات بود و بیشتر مردم آن م هب شیعه داشتند شایان توجه است.

 سجدمفتوی نوشتند که شخصی در  یاعدهتوجهی نکرد تا اینکه  هاآننشستن در مسجد منع نمود ولی شیخ به 

  از این کارش منع هم شده اما او هم چنان برسخنانش اصرار دارد. آیا کشتن گویدیمساکن شده و سخن دنیا 

ل فرمود: من حکم قت جوابشاناین شخ  جایز است، فتوی را به نزد ایلخان ابوسعید فرستادند  سلطان در 

 ( 626: 1696)خواند میر، کنم آن ه مصلحت باشد حکام خراسان خود انجامد دهد.یدرویشان نم

میان پیروان شیخ و  دا م طوربهنمودند، ل ا فقهای سبزوار تمام تالش خود را در نابودی شیخ خلیفه می  

 یاگونهبهیافتند  یزوآحل بر ستون مسجد شیخ را  362ربیع االول سال  22نزاع حاکم بود. تا اینکه دربامداد  هاآن

  کرده. یزآوحل که شیخ خود را  فکر نمودندقرار داشت  اکثریت  یشپاها یرزکه چند تا خشت 

معلوم نیست ولی آن ه از منابع و عمل کرد شیخ حسن جوری  صراحتبهاصل تعلیمات و سخنان شیخ 

ابرو،  )حافظ. راندهیمسخن  جامعه بر، فسادی موجود و حاکم عدالتییب، بیانگر است که شیخ برضد آیدیبرم
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ا باور داشتند که شیخ ر یداًشدکه طرفداران شیخ  شودیمدقت شود  دیده  قتل شیخ خلیفه اگر در  (38: 1696 

. چون فقها رساندب اکباتبه را  یشانادعا توانستندینمشرای  حاکم   بنا بررسانیده است. ولی  به قتلپنهانی  طوربه

 کبوتی نیست. گونهیچهل ا  رسدیم به قتلدر دستگاه نفوذ داشته و  شیخ هم شب 

 شیخ حسن جوری

بود از دهکده جور. او دوره مدرسه را  یاروستازادهشیخ حسن جوری شاگرد شیخ خلیفه است وی جوانی 

او در روستای جور ( 62: 1611)پطروشفسکی، موفقانه به پایان برد و توانست لقب مدر  را از آن خود سازد.

در میان خاص و عام طنین انداخت و شیخ حسن از  یاولوله سبزواربه تدریس پرداخت. با آمدن شیخ خلیفه به 

طری  یکی از شاگردان خود از کرامات شیخ خلیفه آگاه شد و را سبزوار را در پیش گرفت و به گروه یاران و 

  (19: 1626)حسن بیگی، .شاگردان شیخ خلیفه پیوست

طر  دوستی بگ اشت که یکی از دوستان  هاآنمردم در تما  شد و با  شیخ حسن جوری در سبزوار با 

ز از خراسان و ا  هامغولازی سلطه  بود که باهم پیمان وحدت در براند ینیباش تاو شخصی به اسم عبدالرزاق 

پیروان شیخ خلیفه، از حسن جوری متابعت نمود و او را ( 66: 1699)حکم،خود گ ری در این راه را داشتند.

نزدیف شیخ حسن با شیخ  رابطهشاید این کار متأکر از  (38: 1696)حافظ ابرو،ای شیخ خلیفه قبول نمودند.خلیفه

اطاعت از شیخ حسن بوده است. مشخصه عمده شیخ حسن در این دوره، آوارگی  خلیفه و توصیه شیخ خلیفه به

ویشگی  (363)نوروزی، بی تا: و تبدیل اجباری محل زندگی و تبلیغ و تدارک آشکار و نهان برای مبارزه بود.

( بود، یعیانشظهور مهدی موعود )امام دوازدهم  اشیمرکزبعدی حسن جوری، نوعی اید ولوژی است که هسته 

. او تشکیالت مرکب از ساختیمباید آماده  دهدیماو مسلمین را برای کمف به مهدی و کار بزرگی که او انجام 

 نویسدیمحافظ ابرو  (161-166: 1621) اسمیت،  آورد. به وجودپیشه وران و تجاران که باورمند به آ ین وی بود 

)حافظ .ندک یداپتوانست مریدان زیادی برای خودش  یزودبه، کردیمای شیخ خلیفه دعوت که او مردم را به طریقه

 (96: 1696ابرو،

شهد و م خاطر بهایشان به نیشابور رفت و آنجا در اختفا بود تا اینکه مردم از جای او آگاهی یافتند. به همین 

به عراق عجم  362به ابیورد و خبوشان رفت، بمدت پنج ماه در سفر بود تا اینکه در شوال  ازآنجا

: گفتیم، و نمودیم یادداشتنامش را  شدیمهرکس مریدش  : ذیل مدخل حسن جوری(1686)رفیعی،رفت.

 لمات عامحال وقت کار و زار نیست  وسایل )اسلحه حرب( را تهیه و منتظر اشاره باشد، چون شیرین و با ک

به ا ر یداردامنهدر زمان اندک مردم زیادی مریدش شدند. او توانست تبلیغات پنهانی و  گفتیمفریبانه سخن 
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ا ر هافئودالو  هایلخاناجامعه که منتظر سرنگونی  یردستانزصاحب حرفه و از  اکثراًآورد. پیروانی او  وجود 

 ( 161-166: 1626)حقیقت عبدالرفیع،، بود.کشیدندیم

ماورالنهر به  یسوبهبه خراسان برگشت و  ازآنجااو یف و نیم سال در عراق ماند و مریدانی زیادی یافت، 

، به کرمان خواست سفر نمودبه هرات آمد و به خواف و قهستان  ازآنجاسفر پرداخت و تا بلخ وترم  رفت و 

 (96: 1696حافظ ابرو، به نیشابور وارد شد. ازآنجابرود  چون را مخوف بود نتوانست و به مشهد برگشت و 

باشد( در کوهای اطراف در  شدهدر اشتباها  احتماالً) در کتاب تاریخ طبرستان ده ماه آمده که  دو ماهنزدیف 

چنانکه ( 121: 1611)مرعشی،پنهان بود و هرچند روز مکان خود را تغیر و مکان جدید انتخاب می نمود.ی غار

او تشکیالت سری و دامنه داری را شکل داد که یف سازمان زیر زمینی بود و در این سازمان قبال اشاره نمودیم 

نیروهای م هبی شیعه بودند که فکر براندازی مغوالن را در سر داشت، برای اینکه از حمله دشمن در امان باشد 

بن ارغون  بیف یرمحمدامیله نامه به و آزادانه بتواند فعالیت هایش را انجام دهد و مانع بر سر را نداشته باشد، بوس

اخروی پیرامونش گرد  مسا ل به خاطراطمینان داد که مردم  او راشاه )حاکم نیشابور و مشهد...( بیان داشت و 

 (21: 1626)حسن بیگی،  .آیندیم

 .اندآوردهمورخین همانند، حافظ ابرو، میرخواند و ظهیرالدین مرعشی، متن نامه شیخ حسن را 

نامه شیخ از مناط  که دیدار نموده  اینکه او چگونه بعد از مرگ استاد و مرشدش مجبور به ترک  در این 

در  .داردیممکانش، جمع شدن مردمان پیرامونش را بیان  دادن یرتغ  چگونگی اقامتش در شهرها، شودیمسبزوار 

: 1696)حافظ ابرو، آورده شده است. جداگانهو تحت عنوان  یلتفصبهکتاب زبده التواریخ حافظ ابرو این نامه 

91-86) 

سیاسی شرقی است و وی  هاییلهحنمونه کاملی از  یرمحمدامنامه شیخ به » که: داردیمپطروشفسکی بیان 

، چی ضرورتی داشت که بودیمدر اظهارات خویش صادق نبوده است... چون اگر گفته وی درست  وجهیچهبه

کرد خطری ایجاد نمی و سازمانکرد. اگر سخنان و تبلیغات او برای نظم ب میپنهان گردد ونباید کسی اورا تعقی

 شودیمنافضی بوده ولی رافضی بودند به تنهای سبب شد. شکی وجود ندارد او راز طرف کسی تعقیب نمی او هم

که فقیهان سنی م هب مرگ او را خواستار شوند. از نامه بر می آید که روحانیون و اعیان چندین بار جدا خواستار 

 (62: 1611)پطروشفسکی،«.کشتن شیخ شدند.که یف مرتبه امیر محمد اسح  مانع قتل او شدند

اسح ، نمایند. امیرمحمد حاکم خراسان امیرمحمد اسح  را مأمور کرد تا درباره شیخ حسن و مریدانش بررسی

شیخ و مریدانش را مردم نیف، کاسب وعابد یافتند. گزارش امیر سبب رهای شیخ از آزار شان گردید. با این هم 

زمانیکه شیخ با عده از مریدانش به مشهد رفتند. در آنجا به تحریکات اصحاب قصد و غرض آنان را به ترک 
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اهی از این خبر، از آنان ع ر خواست و مانع رفتن شان گردید. که این مشهد وا داشتند، ولی ارغون شا بعد از آگ 

عمل کرد ارغون شا، برای کسب خشنودی و آزادی فعالیت آنان نبوده بلکه او در صدد چاره اندیشی با خطر 

ر ق(، دستور بازداشت شیخ و گروهی از مریدانش را صاد316انجام )احتماال در اواخربالقوه آنان بود، زیرا سر

. نمودند زندانی یازر والیت در –یا تاک -نمودند. عده را به طو  بردند و شیخ و عده دیگر را درقلعه طاق

 ( 369نوروزی، بی تا: 

 368سخنان شیخ در نامه اش نشان می دهد که شیخ حسن در قلمرو وسیعی به سفر پرداخته. و زود تراز 

بیه  خرو  نموده است. ولی شیخ حسن جوری رهبری قیام پیروانش در  369یا  363دستگیر نشده و در سال 

را بعهده نداشته و زمانیکه این نهضت توسعه پیدا کرد، شیخ به آنها ن یوستند. تاریخ نویسان چرایی، خود داری 

تمام مردم در شور » وی را بیان ننموده. او به ارغون شاه بیان می دارد که قیام برخالف میل او وقوع یافته زیرا

حقیقی او  یباورهاتوان بیان کننده است. نامه شیخ بیانگر یف سند سیاسی است و نمی« مده و بی طاقت شدهآ

صورت گرفته باشد و شیخ شتابی نداشت تا در آن  خودیخودبهدانست. ولی تردید وجود ندارد که خرو  

 افتاد که مورد اعتماد شیخ حسنهای کوچف فئودال به دستقیام  کنترلکه  است یناعلت  ظاهراًشرکت نمایند، 

ر در در جای دیگ خواستیمدشمنی ورزیدند. شاید شیخ  یقتشو طرو همین افراد بودند که بعدها با او نبودند. 

شاه این مکاتبه را نموده تا باشد فرصتی  انتظار چنین جنبشی با ارغونهم اینکه در رأ  قیام باشد ویا

 (69: 1611)پطروشفسکی،بیابد.

شابور نی یسوبهارغون شاه را وادار کرد پیشروی مسعود سربدار  آن هبا دستگیری شیخ حسن،  ارتباطدر  

 واهدخیمسربداران  که یزمانتا  رودیماطالعات هم نسبت به وی به خاموشی  شودیمبود، وقتی شیخ زندانی 

ارتباط دیروقت  مردم بیه ، داشت شیخ در بین  بااعتبار کهکه چرا  شودیماو را آزاد سازد. ولی پرسشی مطر  

سربداران را مشغول ساخته وهم عبدالرزاق تمایل به شیخ نداشته  هایریدرگ؟. شاید گیردیمصورت 

 (369)نوروزی، بی تا: بوده.

به قدرت رسید دریافت که برای ج ب مردم نیاز به شیخ حسن  سربداران یندر بالدین مسعود، وقتی وجیه

شیخ دستگیر شد مسعود الزم دید تا او را آزاد نمایند  بعدازآنکهز اینجاست که با او متحد شد. جوری دارد و ا

نفوذ او در قدرت حکومت سربداران اهمیت داشت، و برای رسیدن به این هدف از قلب ساحات تحت  کهچون

نبود که بتواند به داخل ساحات دشمن رفته و شیخ حسن  یدوارام. مسعود خیلی گ شتیمقدرت ارغون شاه باید 

آمد و شیخ را از قلعه بیرون آورد، از اتحاد سخن راند و گفت اگر « یازر»را نجات دهد، او با چند سواری به 

 ند.به سبزوار آمد ازآنجازد. و  ما را نابود می سا یهر دوتادشمنان افتیم  به دستهم نکنی چون  یاو قبول کنی 
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در تاریخ حبیب السیر، سخن از شخصی به اسم خواجه اسد آمده است و بیان  (38-31: 1626سن بیگی، ) ح 

 (626: 1696)خواند میر، نفر از مریدان خود شیخ رهای یافته. و هفتادکه شیخ حسن توس  ایشان  داردیم

 رباغش بود  عده از درویشانپطروشفسکی از روضه الصفای میرخواند، در این مورد روایتی آورده که خواجه اسد د

ا آی وفایانیبرا سرزنش نمود و گفت ای  هاآنبه نزدش آمدند و خبر دادند که شیخ را بزندان افگنده  خواجه 

 خیاگر ش؟ او نزد ارغون شا آمد و گفت کنیدینمرواست که شیخ در زندان باشد و شما در خالصی او تالشی 

ببینم و اگر زنده نباشد مرا بکشید.  او رایف نوبت رخصت فرماید تا صد چوب بزنید و  هرروززنده باشد مرا 

ارغون شا از امیر محمد اسفرا نی سوال نمود که شیخ را هم و این چند مرید باشد، او جواب داد به پنچ صد نفر 

د که دادن چنین باشد عالمی را خراب می تواند. به نگهبان قلعه پیام می رسد. ارغون شا گفت هرکه را ده مریدی،

شیخ را نرنجاند اما از او چشم هم بر ندارد. بعد از این هفتاد تن از مریدان شیخ هم پیمان شدن که یاشیخ را 

موف  شدند و بعضی هم گفته است که وجیه  هاآنگفته است که  هایبعضبیرون آورد یا در این راه کشته گردد. 

آن ه از این  (11: 1611)پطروشفسکی،رایش به سبزوار بردند.الدین مسعود این کار را ب ایان رساند و او را هم

 احتماالًنیاز، هردو جانب که  به خاطروفاداری و مسعود سربدار  به خاطراینکه مریدان شیخ  آیدیبرمسخن ها 

 هماهنگ هم بوده باشد در راستای آزادی شیخ تالش نموده است.  حرکتشان

همرای خود ساخت و او را تشوی  ساخت که  یدارحکومتمسعود وقتی به سبزوار برگشت شیخ را در 

. چون شیخ ج به داشت که مسعود گردآورد و مقتدرهواداران و مریدان مخفی خود را برای ایجاد دولت جدید 

، این اشسابقه یهاکالمهم یدظاهر گردحاکم  عنوانبهحسن جوری در سبزوار  که یزماناز آن برخوردار نبود. 

 بطوطهابن ازآن ه (166: 1621)اسمیت، نیکو هواداری نمودند. صورتبهیم او پنداشته و از حکومت او تعال یدتا را 

مایند. پیاده ن حکومتشانکه عدالت را در جامعه و  نمودیم و تالشکه شیخ حسن شیعه بوده  آیدیبرم نویسدیم

ه رسید ک یبه حدتا جای که گفته است: عدالت  شودیمشیخ حسن سربداران را به عدالت خواند که موف  هم 

، هبطوطابن).زدینمبه آن دست  یکسآنصاحب  جزبهو  ریختیمبه زمین  اردوگاهشانهای طال و نقره در سکه

1632 :121) 

پیش خود را آماده کرده و منتظر بود، از هر جای گرد آمدند و در مدت  هامدتهواداران خاص وی که 

فت. تا جای که این الدین مسعود شیخ حسن جوری او  گردر سایه اتحاد وجیه سربدارانکوتاهی دولت 

همبستگی را نویسندگان اتحاد مقد  ملی و دینی نام نهادند و بیان داشتند: شیخ حسن جوری، رهبر فکری و 

یخ واندن از شالدین باشتینی رهبر سیاسی و نظامی بودند و در مسجد جامع سبزوار، هنگام خطبه خامیر وجیه

 الدین مسعود را مییاد نموده و بعد نام وجیه« شدالسالکیناالولیا العظام مراالسالم سلطانشیخ» حسن بعنوان
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در این میان که شیخ و مسعود درصدد تحکیم  دولت سربداران و م هب شیعه بود، عده از هوخواهان آوردند.  

سن )حو از عاقبت سلطهء سربداران ابراز نگرانی نمودند. ارغون شا، نزد پسر ارغون شاه )امیرمحمدبیف( رفته

الدین ممانعت نمود وگفت امیرمسعود مرد س اهی امیرمحمد طی نامه اورا از همراهی با وجیه (96: 1626بیگی،

است اگر او ادعای سرداری کند بعید به نظر نمی رسد، ولی شیخ حسن مرد زهد و گوشه نشین و ادعای درویشی 

بی را دارد و هم نان از پدران او کسی چنین نکرده و خود هم تا امروز به عبادت سر داشته  حال و سالمت طل

ای هم از این کار ندارد. حسن این چی حالت است که او دارد و می خواهد در میان مردم فتنه ب اکند و اندیشه

: 1696)حافظ ابرو، لوم می گردد.جوری درجواب او نوشت که او به سربداران پیوسته است و این از نامه اش مع

 وجیه الدین و حسن جوری نیشابورو سبزوار را تصرفت کردند و برتوابع این والیات نیز سلطه یافتند. (91-98

تغاتیمور درنامه از حسن جوری فرمان برداری خواستارشد. حسن به او نوشت پادشا و ما، باید از خداوند اطاعت 

کند بردیگران واجب است تا درمقابله با او قیام نمایند. تغاتیمور وقتی چنین نماییم و هرکس خالف قرآن عمل 

حسن و مسعودبه نبرد پرداخت.که در  یهزارنفرسهنمود و در مقابل س اه  یگردآور یهفتادهزارنفردید لشکری 

راین، مسعود اسفالدین جنگ وجیه ینازاپسرسیدند،  یشانبرااین نبرد سر بداران پیروز شدند.غنیمت فراوان 

 : ذیل مدخل حسن جوری(1686رفیعی،جاجرم، بی ارجمند، بسطام، دامغان و سمنان را نیز تصرف کرد.

یافتند. ولی اتحاد رهبران م هبی و سیاسی سربداران به سستی  یشتراقتدار بدر این دوره سربداران تمرکز و  

علل این وضع، تحلیلی و بررسی شخصیت و گرایید و به مشکالتی برخورد نمودند. برای دانستن اسباب و 

هردویشان از اتحاد مهم است. اول که تفاوت فکری و اعتقادی شیخ با مسعود  هاییزهو انگآن دو  هاییشهاند

بوده است، چنانکه امیرمحمد، در پیامش به شیخ مت کر  موردتوجهجای بررسی است. این تفاوت از اول هم 

ست. ا موردتوجههم این تفاوت شخصیتی را بیان داشته. دوما انگیزه اتحاد آن دو و میرخواند و ابن ایمن  شودیم

رگ شیخ از پشتوانه بز کهچوننمایند،  یریگبهرهاز شیخ حسن  خواستهیمشف نیست که مسعود با اتحادش 

از  خواستیمآورد. و شیخ  به دستکه مشروعیت حکومت خود را  خواستیممردمی برخوردار بود  مسعود 

 را ترویج سازد. اگر این تحلیل یامامدوازدههمراهی با مسعود استفاده نموده و دولت شیعی ایجاد نمایند و تشیع 

نموده،  منابع در این مرحله سکوت باآنکهقطعی بوده.  ینشانبگفت که بروز اختالفات  توانیمرا درست پنداریم، 

ر زیاد شده و د کمکم هاتفاوتسال اتحاد این دو شخ ،  سه یباًتقرکه طی  آیدیم به دستاما به اسا  حد  

که  شودیمشروع  ازآنجاشیخ و مسعود  نظراختالف. شودیمجریان جنگ با حاکم هرات این تعارض آشکار 

در مقابل حاکم هرات اتحاد نمایند.  شانیروزیپبا حکام سنی م هب غرب خراسان، برای  خواستیممسعود 

البته این مخالفت شیخ بیانگر این نیست که او  (316-369نوروزی ،بی تا:  مخال  بود. دتشبهشیخ با این کار 
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نابودی م هب اهل سنت نبوده، بلکه او مخال  حکامی بود که  درصدد یقیناًخواستار ح ف این م هب باشد. او  

  .کردهینمو جامعه تالشی در جهت بهبود وضع مردم  گونهیچهبا مغوالن و ایلخانان طغیانگر همدست شده و 

یان شدند، پیروان شیخ حسن را شیخ دودسته)سربداران(  هاآن»که :  نویسدیمپطروشفسکی از قول حافظ ابرو 

 «.و دیگری تندرو رویانهمو افراد مسعود را سربدار گویند. و دو جریان که یکی 

 –مردم را برآورند و او با  یهاخواستهپس از موفقیت در مقابل تغاتیمور، شیخ حسن و مسعود ناچار بود تا 

که  خواستیم و جمع یهزارنفرده لشکر سربداران. شوند جنگ وارد -هرات ملف کرت حسین معزالدین

امید پیروزی سربداران  که یزمانسربداران برآورده نشد، درست  یدهایامخراسان را از سلطه مغوالن برهاند. ولی 

، شیخ حسن ناگهان کشته شد و مرگ وی سبب وحشت و هرا  در لشکر سربداران گردید. لشکر رفتیم

انده است. رس به قتلرا او شیخ شکسته ومنهزم گردید. پیروان شیخ امیر مسعود را متهم داشتند که  یشانهاص 

بود که زندگی شیخ حسن جوری رهبر دینی  طورییناعده از سربداران اسیر معزالدین حسین کرت شد. و 

 (26-18: 1611)پطروشفسکی، سربداران به خاتمه رسید.

 گیرینتیجه

 قیام سربداران و هم چنان تبلیغات شیخ حسن جوری یادهایبنباید بیان داشت که شیخ خلیفه اسا  و  یجهدرنت

شیخ  یسوبهدر سبزوار بود، فراهم ساخت. با کشته شدن شیخ خلیفه تمام مردم آزاده خواه  که یزمانمدترا در 

ز آورده و قبل ا به دستحسن گرایش پیدا نمودند و این باع  شد که شیخ از بیم اینکه مبادا دژخیمان، او را 

الش یار را بر می گزیند. با تمام تس یغاتتبلروش  ناچاربهاینکه رسالت خود را به انجام رساند نابود سازد، ل ا او 

 مخالفانش او موف  شد که در خراسان بافت های فکری مردم را نسبت به حکام ستم پیشه تغیر دهد. 

گرچند قیام پیروانش بدون آگاهی و اطالعی او صورت گرفت، ولی او بعد از رهای از زندان ارغون شاه با 

که همان تشیع بود تالش نمود. او خواستار تطبی  عدالت  شایفکرپیوست و در راستای گسترش مکتب  هاآن

، این بیانگر همان کندینمظالم در جهت یاری دراز  یسوبهو نابودی ظلم بوده و به هیچ صورت دست خود را 

  .باشدیم اشیعیشتفکر 

چون او را  بعد از اتحاد او و وجیه الدین مسعود، قدرت سربداران افزایش یافت. ولی وجیه الدین مسعود

 خطری برای خود می دید در جریان جنگ با حاکم هرات شیخ را از سر راه خود برداشت.  
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 *سید یحیی مطهری

 چکیده

خوشبختی است، باید روزی این هدف  هایقلهرسیدن به  تکامل شناخت، و خلقت انسان رشد و هدف از

دن به ش نزدیف وخوشبختی  سویبه، جهت گام برداشتن بنابرایناز سعادت فرارسد.   مندیبهره وتحق  یابد 

 سعادت سویبهمناسب حرکت  وسایل شناخت راه بدون واز آن ضروری بوده  مندیبهره هایراههدف، یافتن 

تمام معنی کامل یکی از  به وهای یف حکومت ح  رسد بررسی ویشگی، به نظر میبود نخواهدممکن  موردنظر

به سعادت باشد، در این نوشتار تالش  نزدیکی وراهنمای  سبب ومناسب برای نزدیف شدن به هدف  هایراه

یف حکومت به تمام معنی کامل مورد  عنوانبهرا در زمان حاکمیت حضرت مهدی که جهان  هایویشگیشده تا 

ا هقرار دهد، جهت دوری از طوالنی شدن بح  ماهیت این ویشگی موردبح است  مکاتب وبسیاری از ادیان  تا ید

های یشگیبخواهیم اشاره به و، اگر اندنگرفتهو تعری  قرار  یابیریشه مورد و شدهگرفتهدر نظر  شدهتعری  وآشنا 

توانیم بگوییم: در این نوشتار به موضوعات آتی پرداخته خواهد شد، شناخت جهان، داشته باشیم می موردبحثمان

تکامل عقول، برچیده شدن  ، امنیت،استبداد وعدل، مبارزه با ظلم  اقامه وگوناگون، خرد، عدالت  ابعاد دردانای 

 هایانبارالهی، پرهیزکاری، وضع اقتصادی،  و احکامالقی، اعمار زمین، حیات دین اخ فضا ل رشدبد،  هایخصلت

 درمان وکشاورزی، سطح معلومات عمومی، بهداشت  امور درزمین، اصالحات الزم  محصوالت وسودمند، برکات 

 . الهی وانسانی  هایآرمانکامل  تحق  و

 کلیدی: عصر، ظهور، حاکمیت، امام مهدی. هایواژه
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 مقدمه 

 حقیقی دهندهنجات ونمایند انحرافی را در جامعه جهانی ترویج می امروز که دشمنان بشریت، عقاید نادرست و

باشند که با ایجاد انحراف ، به دنبال این میدانندمی خطرناکعنکبوتی خویش  کاخ ورا برای قدرت پوشالی 

هت ، جاندداشتههم  هایموفقیتنیکو را مورد تعرض قرار دهند، که  اخالق وفرهنگی وپو  گرایی، جامعه بشری 

ادت بخشیدن برای سع روشنی وبیشتر دشمنان بشریت در ترویج عقاید انحرافی  ایآوردهجلوگیری از دست 

جهان را در زمان حاکمیت حضرت مهدی برای مشتاقان  هایویشگیطلبان راستین این نوشتار دنبال آن است تا 

دارد، گامی بر عقیدتی ونجات مردم از انحراف فرهنگی  درراهاین طری  بتواند  از وعرضه نماید،  فضیلت وعلم 

 براو  روش و راه ودهد که اسا  حکومت حضرت مهدی را چه تشکیل داده،  نشان تاچنین دنبال این است هم

 ایبر وبوده  تأکیرگ ارامروزی ما  مدیریت وها در زندگی کدام قانون قرار دارد، زیرا دانستن این ویشگی پایه

ند جمله  یف چ بابیان تا شدهگرفتهتوصیفی کار  روش ازباشند، در این نوشتار می گیریبهره آزادگان جهان قابل

 د.حضرت ح  قرار گیر موردتوجهروشنی از حکومت حضرت مهدی به نمایش بگ ارد، امیداست  نسبتاًتصویر 

 حاکمیت امام مهدی)عج(های جهان در عصر ویژگی

 دین

کند دین اسالم است زیرا: حضرت مردم حکومت می آن بر ظهور با بعد از دینی که امام مهدی به آن متدین است و

ر طور حتم دین حاکم دعالم حکومت کند، ل ا به قراراست حتماً او بر مهدی خاتم جانشینان پیامبر اسالم است و

یگر اینکه حکومت حضرت مهدی مطاب  روایات متواتر وصحیحه ، حکومت بود. د آن زمان دین اسالم خواهد

اسالم است، پس باید نظامی را که حضرت مهدی با آن  عدل کامل نیز منحصر در ها است وتمام زمینه عدل در

 حکومت خواهد کرد نظام اسالمی باشد. 

ه سابقه بطور بیمردم نیز به د. وشومیان مردم پیاده می حکومت آخرالزمان احکام قرآن وسنت نبوی در در

دعوت  روش رسول خدا خواهد داشت و اسالم وسنت نبوی روی خواهد آورد، حضرت مهدی روشی همانند

می اسمه اسالقا م من ولدی ،بود، چنان ه پیامبر اسالم فرموده است:) سوی قرآن وسنت نبوی خواهدگرهمگان به

تاب ربی، من ویدعوهم الی الک ی ، یقیم النا  علی طاعتی وشریعتی،وکنیته کنیتی وشما له شما لی ،وسنته سنت

( قا م ازفرزندان من است نام 36، 11()مجلسی،  ومن انکرغیبته فقد انکرنی اطاعه أطاعنی ومن عصاه عصانی،

نم من آ ی به پیروی از روش من ، مردم را روش او اش قیافه من است وقیافه و اونام من است وکنیه اش کنیه من،
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او اطاعت نماید مرا اطاعت نموده عکسی که  کسی که ازنماید،پروردگارم دعوت می دارد وآنهارا به کتاب ووامی 

 باشد مرا منکر شده است کسی که منکر غیبت او من نافرمانی نموده و از او نماید، نافرمانی از
به اجرا  ام اسالم وسنت رسول خدا را بعد از ظهوراینکه حضرت مهدی احک روایات طور صریح داللت دارد بر برخی از

ونیز ابو نعیم اصفهانی از ابی سعید خدری نقل کرده اند که گفت: ازرسول خدا شنیدم «المعجم الوسی »خواهد گ اشت، طبرانی در

ت واردشده بیخدا وأ مه اهل طور متواترازرسولنماید. روایاتی بهکه میفرمود : مردی از اهلبیتم خرو  می کند که به سنت من قیام می

کامل متجلی است که همان دین اسالم است  دین خاتم و کرد، عدل وداد تنها در که امام مهدی زمین را پرازعدل وداد خواهد

 (16: 1691)رضوانی، حکومت حضرت مهدی در عصر ظهور، 

 وحدت دین 

ها باع  از بین بردن همین اختالف م هب با نظام توحیدی سازگار نیست، زیرا دین و بدون شف اختالف در

تواند مافوق م هب هست که می ترین عوامل وحدت وحدت در دین وشود، برعکس یکی از مهموحدت می

ایه س های اساسی آن مصلح وانقالبی بزرگ توحید صفوف دربرنامه ها باشد. به همین دلیل یکی ازهمه اختالف

 اگر نه خود راه داد که این توحید نه ممکن است اجباری باشد   و رم هب است ولی نباید تردید د توحید دین و

 .امکان اجباردرآن بود ،منطقی بود اجباری شود
وست، پیروان رشید ا جمعی دراختیاراو وای ارتباطای وسایل پیشرفتهدوران حکومت آن مصلح بزرگ همه توجه به اینکه در با

ه اسالم با بینی کرد کتواند پیشخوبی میالعاده که دارد بهجاذبه فوق ها کشش وپیرایهبا توجه به اینکه اسالم راستین با ح ف  و

طری  اسالم پیشرو ،عملی  طرف اکثریت قاطع مردم جهان پ یرفته خواهد شد  وحدت ادیان از پیگیر از تبلیغ منطقی و

 (.299: 1692گردد)شیرازی، می

 صفات حاکم جهانی

با  یف دیدگاه وسیع، و فساد از انقالب بزرگ جهانی درراه نابودی ظلم و وبادرنظر گرفتن مسئله ظهور 

ن متوجه قبول است، باید به ایعقل قابل منط  و بینی تحق  چنین انقالبی ازنظردرنظرداشت این مطلب که پیش

 ین طر  واما مشخ  ساختن جز یات ا دهد، واین زمینه ارا ه می بود که دالیل عقلی تنها یف طر  کلی را در

 این راه ممکن نیست . اینکه رهبر چنین انقالبی چه کسی خواهد بود از

هد ترین انقالب دنیا به رهبری کسی خواگسترده ترین رویداد تاریخ بشر ودانیم: این انقالب برگمی آن ه ما

ه وسعت نندی بمادورنگری بی صا ب ،و وسیع وبنیش عمی ، نظر بود که دارای این صفات هم ون: آگاهی بسیار

 اندازهدرستکاری به تقوا و العاده، وها، شهامت وهمت فوقهمه زمینه های خوبی درجهان انسانیت، دارا بودن طر 

اش، نگاه ژرفا به همه ابعاد زندگی، محصور نشدن به بعد مادی زندگی، رو  قوی که مافوق هدف گسترده
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 ها ومکتب رسوم و مافوق عادات و منافع خصوصی وای تنگ نظریه بندی هاوگروه های متخاصم ودسته 

 های موجود باشد.مسلف
نظران، ارتش انقالبی چنین رهبر باید آموزش عالی دیده باشد تا بتواند به چنان طر  عظیمی جامه عمل ب وشاند. ناآگاهان، تنگ

: 1692این ارتش راهی نخواهد داشت)ر. ک: شیرازی،  در عناصر غیرانقالبی، ها ، وها، کم ارادههمتان ، آلودهبینان، ترسوها، کمکوته

168. ) 

 برخورد با انحرافات فکری 

ای تفسیره ها وشود مشکل برداشتحکومتش با آن روبرو می ازجمله مشکالت که حضرت مهدی در زمان قیام و

 هان جامعه نفوذ وها است که در اذمدت وجود آمده و اصول و احکام الهی به نادرستی است که در دین خدا و

 رسوخ کرده است.

د، انمدعی خداشناسی مسلمان و آسان است، اما با آنان که به نام اسالم و منکران کار شدن باکافران ومواجه 

 احادی  را برعکس معنای بسیاری از آیات قرآنی و ای نادرست آموخته وگونهتعالیم دین یابخشی از آن را به

اند ها است در آن درحرکتتواند روبرو شد و به آنان فهماند که این اعتقاد و راهی را که سالمیاند، چگونه فهمیده

باطل است ؟ زیرا  اند، دین خدا نیست وم هب به آنان آموزش داده مبلغانشان به نام دین و وبزر گان م هبی و

 پردازند.های قرآن میتوجیه آیه ل وبه تأوی آورند وبیشترین از مردم از کتاب خدا برای امام مهدی دلیل می

اه های ناآگاین جریان امام تنها با توده سر راه حضرت مهدی است، زیرا در موانع بزرگ بر این جریان یکی از

رو در رونیست، بلکه دست داران اصلی توجیه ها، تأویل ها، انحراف ها وتحری  ها نیز پشت سرآنان قراردادند 

 اند. گری مشغولفتنه ر وهمواره به تحری  افکا و
 به رهبری و اند وتعالیم دین بوده های گسترده درخود گرفتاری بدآموزی دوران عمر مشکل امام زمان جاهالنی است که در

با تحریف مدعیان دروغین علم دین با امام  ایستند ، ومنجی خویش می جهل رودرروی امام و راهنمای تزویر گران عالم نما ازسر

 یم قرآن بردقی  تعال رسالت او تطبی  درست و خیزند درگیری با حربه تأویل قرآن خواهد بود.کوشش امام وه ستیز برمیبرح  ب

ظهور،  های واقعی احکام اسالم است )رضوانی، حکومت حضرت مهدی در عصرمرض مشخ  کردن حد و مسا ل حیات بشری و

 (.416_212: 1691،  پاسخ به شبهات ( و)رضوانی، موعود شناسی و19: 1691
که های شفاف باران درصورتیگردد. قطرهآسمان نازل می های آسمانی درواقع همانند آبی هستند که ازآیین

ندگی ز آورهرگونه آلودگی است، درهرجا فرود آید، پیام زیبا وحیات بخش، خالی از هوا آلوده نباشد پاک وزالل و

حتی غیر تشنگان را برسرمیل نوشیدن آب  کند ووی خود دعوت میسبه درخشش آن تشنگان را زیبای است و و

آورد. اما زمانی که همین آب باران در زمین آلوده ونا پاک فرود میاید آن پاکی وصفای اولی خویش را می

 رد.گ ااز بوی تعفن آن پا به فرار می شود که بیننده از دیدن آن صورت برگردانده وگونه میگاهی آن داده وازدست
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ستند ه زیبای بهار پاکی باران، وروشنای آفتاب، و های الهی که درآغازبه صفا وفرماید: آیینالعظمی مکارم شیرازی میاهللآیت 

گاهی چنان  های شخصی،سلیقه سوم و عادات و آمیخته شدن با های آلوده مغرضان ودست تما  به افکار منح  جاهالن و با

 ( .292: 1692دهند)شیرازی، دست می کلی ازرا به کشش خود شوند که جاذبه وتحری  می
و ترین پیش رترین مردم را به حرکت درآورد و بهافتادهمتحرک که عقب متأسفانه اسالم عزیز این دین زنده و

ریم کاند، گرچه قرآن شدهتفسیرهای زیادی آمیخته با انحرافات و ملت تبدیل نمود از این مشکل در امان نمانده و

دانشمندان دلسوز حتی به قیمت جان خود درراه حفظ اصالت  مانده ونخورده باقیصورت دستطب  وعده خدا به

صورت کامل چنان نسخ دستورات دینی نزد عده زیادی به هم بسیاری از مفاهیم قرآن واند اما با آنآن کوشیده

 اسالم اصیل نزد بسیاری اصالً نایافتنی است. رد وتواند گفت با اسالم ناب محمدی اصالً شباهت نداشده که می

های سازد.شاخهکن میباغستان اسالم ریشه های گوناگون را، ازامام مهدی هم ون باغبان ماهری، عل  هرزه

نادرست  تفسیرهای تیره را تصفیه مینماید زنگار کند  این آب آلوده وتأمل وبی امان قطع میبیاضافی را،  کج و

 ا ازمنحرفان ر های سوءاستفاده کنندگان وکند، دستآن پاک می و گردوغباری نسیان وفراموشکاری را ازرا زدود 

 نماید.آن کوتاه می

 ها وآورد، روشن است که تازگی این برنامهخود می روش تازه با تازه و گویا امر آیدامام مهدی زمان که می

میان انبوه  آورد، بلکه چنان اسالم را ازخود می ب جدیدی باها نه به خاطر آن است که م هداوری ها ورویش

ن کند، هم نیوجدید جلوه می آورد که بنای کامالً نوهای غل  بیرون میتلقی تفسیرهای نادرست و خرافات و

شود، چراکه امام قا م حافظ دین او نازل می تازگی کتاب نه به مفهوم آن است که یف کتاب آسمانی جدید بر

عنوی های مزوایای تحری  شده را چنان ازکتاب جدید  بلکه قرآن اصیل فراموش نه پیامبروآورنده آ ین و است،

 آن گ اشت. تواند نام کتاب جدید برکشد که میتفسیرهای نادرست بیرون می و

 نژادی  ضیبا تبعبرخورد 

ی برخی از عناصروانسان ها نسبت به برخدینی قا ل به برتری های شبهآیین شده وگرچه برخی از ادیان تحری 

حکومتش جایگاهی ندارد حضرت  نزد امام مهدی و دیگرند ولی ما دالیل فراوانی داریم که تبعیض نشادی  در

 کند زیرا : شدت با این مسئله مبارزه میبه

 تی راطور صریح نشادپرسمیدانیم که اسالم به اسا  احکام اسالمی است و اول: دعوت حضرت مهدی بر

یا ایهاالنا  إنا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبا ال لتعارفوا إن أکرمکم فرماید )کند، آنجا که مینفی می

ها قبیله ها وملت یف مرد وزن آفریدیم و شمارا از ( ،ای مردم! ما16()حجرات، عند اهلل اتقاکم إن اهلل علیم خبیر
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 ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است ، یقیناً خدا دانا وتردید گرامیبی قراردادیم تا یکدیگر را بشناسید ، 

 آگاه است(.

منطقه خاصی  ظهور بوده وجهانی است، اختصاص به دسته، قوم و دوم: اسالم دین عموم مردم در عصر

)سبأ، ( اکثرالنا  ال یعلمونوما ارسلناک اال کافۀ للنا  بشیرا ون یرا ولکن فرماید:)ندارد. ازآنجاکه خداوند می

 و معرفت« به این واقعیت »مردم رسان وبیم دهنده نفرستادیم ، ولی بیشترمشده ( وما ترا برای همه مردم جز29

 آگاهی ندارد. 

نشادپرستی ندارند  داده است که هیچ ارتباطی با های جدیدی را برای برتری جوی قرارسوم: اسالم مالک

 همانند:

)زمر، ( قل هل یستوی الل ین یعلمون والل ین ال یعلمون انما یت کر ألواأللباب:(فرماید وند میال ( علم: خدا

 شوند دانند برابرند ؟ تنها خردمندان مت کر میدانند با کسانیکه نمی( بگو آیا کسانیکه می8

ترین شما نزد خدا ( ، همانا گرامی 16()حجرات،  إن اکرمکم عنداهلل اتقاکمفرماید :)ب( تقوا:خداوند می

 باتقوا ترین شما است 

الیستوی القاعدون من المتمنین غیر أولی الضرروالمجاهدون فی سبیل اهلل فرماید :) ( جهاد :خداوند می

( ، آن گروه از متمنانی 81.()نساء ، باموالهم وانفسهم فضل اهلل المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجۀ..

در خانه نشستند با « ونق  مالی ، وع ر دیگر، ازرفتن به جهاد خودداری کردند و»سمی که بدون بیماری ج

خواستند ، یکسان نیستند ، خدا کسانی را که با اموال  هایشان به جهاد برجان مجاهدانی که درراه خدا با اموال و

 ه است ...(نشینان برتری بخشیدخانه مرتبه بزرگ بر کنند به مقام وهایشان جهاد میجان و

میدانیم که سیره رسول  عمل خواهند نمود و روایات، حضرت به سیره رسول خدا چهارم: مطاب  برخی از

 خدا نفی هرگونه نشادپرستی بوده است.

 حکومت  و روشنوع 

 دنیا باشد زیرا: های موجود امروزی دریف از حکومتتواند شبیه به هیچحکومت حضرت مهدی نمی

عنوان حکومت عادل در هایش بهطور کامل با تمام برنامهمهدی در زمان حکومتش اسالم را بهقرار است امام 

های موجود در دنیا مطابقت نخواهد یف از نظامهای اسالمی با هیچطرف دیگر برنامه میان جامعه پیاده نماید، از

حکومتی به شمول حکومت هیچ  جور نهاده شده و ظلم و دنیا بر های موجود درداشت، چون اسا  حکومت

دموکراسی را نمیابیم که در آن ظلم نباشد، در حالیکه یکی از اهداف بزرگ امام مهدی برچیدن ظلم وجور 

چنین، همه نظام ها، حکومت ها وقوانین موجود درجهان امروز برمادیت وحاکمیت عدل وداد در جامعه است، هم



 

 

 جهان در عصر حاکمیت امام مهدی)عج( 056
 

ها، وگاها ضمناً مانند صراحت بیان نموده مثل مارکسیستالهی استوار است، که گاها به وازبین بردن عنصر 

تربیت رو  انسانی  رب  انسان به خداوند متعال و معنویت و های دیگر، اما حکومت حضرت مهدی برحکومت

ای معنوی بشر که در دوره های مادی وبا این شیوه حکومتی دنبال برآوردن تمام خواسته خواهد بود، و استوار

 باشد.قبلی برآورده نشده است میهای حکومت

 پس روش حکومت حضرت مهدی در میان جامعه چگونه خواهد بود ؟ پاسخ این ستال را احادی  وارده از

 معصومین بیان نموده که حکومت حضرت را به حکومت حضرت داود تشبیه نموده است. 
که قا م آل محمد قیام نماید مانند نموده که فرمود :)هنگامی امام صادق نقل عبداهلل بن عجالن ،از عالمه مجلسی در بحاراالنوار از

نماید که طب  آن شاهد نخواهد داشت ...(، خداوند دانشی به او الهام می حضرت داود بین مردم حکم خواهد نمود ونیازی به بینه و

شناسد)حسینی بازمی-بانشانه–خود  دشمن خود را از دوست دهد ومردم را به آن ه در باطن دارند خبر می حکم خواهد نمود، و

 ( .119: 1691)ستوده آرانی،  (123: 1691بهار ان ی ، 

درراه اجرای احکام الهی  پ یری نخواهد داشت وروش حکومت خویش هیچ نوع سازش امام مهدی درراه و 

ین رهبران راست ظالمان با قاطعیت کامل برخورد خواهد کرد، ازآنجاکه قاطعیت خصلت همه ستمگران و ومبازه با

سازی اجتماعات معیار پاک الهی است این ویشگی در زمان حکومت حضرت مهدی در حد کمال خواهد بود ، و

 مالحظه در کیفر تبهکاران و هرا  از مالمت مالمت گران و پوشی وچشم بشری همین است، زیرا مسامحه و

نظر به تشبیه حکومت  جمع نبوده وود قابلهای غیر الهی با روش حکومتی حضرت داقدرت ها وتر  از مقام

حکومت امام مهدی  حضرت مهدی به حکومت حضرت داود آن ه در حکومت حضرت داود جایگاه نداشته در

 نیز وجود نخواهد داشت.

ود شاینجا زیبنده است موردبح  قرار گیرد سال  حضرت مهدی است، پرسش می موضوع دیگری که در

خرو  خواهد نمود؟ و پاچه نوع سال  با ظالمان و ملحدان برخورد خواهد  که حضرت با چه سالحی جنگی

 باشد .کرد؟ زیرا آن ه تا امروز ازآنجا سخن به میان آمده قیام حضرت باشمشیر است که محل بح  می

  سالح
ت، قبول نیسظهور حضرت مهدی باشمشیر منصوص است ،اما این موضوع ازلحاظ ظاهری قابل ای خرو  ومسئله

بشر توانسته است که  سنگینی مجهز است و های سخت وزیرا چنان ه ما شاهد هستیم دنیای امروز با سال 

ویران کردن  ها برای نابودی وبمب ها وهای هسته وحشتناکی بسازد که هریف از این سال بمب ها وسال 

مه دارد، رفت در این راستا هم نین اداپیش سازی وکند ، فن اسلحهکشتن هزاران نفر کفایت می کیلومترها فاصله و

تواند پ یرفت که مهدی با شمشیر خرو  نماید وباس اهیانش پیروز شود؟ برای تحق  یافتن عدالت چگونه می

جباران ، آیا حضرت  خودکامگان و زورگویان و یغما گران و عدالت بر پیروزی ارتش طرف داران ح  و جهانی و
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 رت درپیروزی حض این صورت چه تضمینی مبنی بر کند؟ در شته استفاده میهای گسال  سنتی زمان مهدی از 

 حکم یف بازی ه نیست ؟و... سخت وجود دارد؟ آیا این در های گرم وهمه سال مقابل این

تواند کمف گرفت وهم ازدال ل عقلی چراکه به هردو منابع حدی  می برای یافتن پاسخ به این ستاالت هم از

 دارد. پیوند ارتباط و

 معروف است ، بلکه شمشیر کنایه از شمشیر نه آن شمشیر اینجا هدف از پاسخ عقلی این است که : در 

های ریزی از برنامهخون روشن است این است که جنگ و ریزی است، آن ه معلوم وخون سال  و جنگ و

گیر نماید جلو تمام عالم حتمی حضرت بوده ، جناب ایشان مأموریت دارد تا دین جدش رسول خدا را رسمی و

رو  خ ریزی ممکن نیست ، پس مقصود ازخون ها وستم ها را بگیرد ، که طبیعتاً این کار بدون جنگ وبیدادگری

از استعمال هرگونه سال  دیگری خودداری  های جنگی او منحصر به شمشیراست وباشمشیر این نیست که سال 

 که برهای جدیدی را اختراع کند،های جنگی روز، سال سال  ه ازاستفاد ورزد، بلکه ممکن است عالوه برمی

تشبیهات درسخنان امروزی نیزبه فراوانی مشاهده  ها وتمام وسایل جنگی آنروزغالب گردد، چنان ه این نوع کنایه

 شود . می

 ه را ازخودکام های ظالم وتوانیم بگوییم این است که حکومت حضرت مهدی باید حکومتآن ه را ما می 

همه  های درشرا   فعلی یف سال  برتر ازصفحه جهان خار  براندازد که برای خار  کردن چنین حکومت

مادی هیچ  تصور امروزی ما ممکن نیست ، وگرنه ازلحاظ ظاهری و سال  موجود الزم است سالحی که در

اینکه نوع این سال  چگونه  های عالم وجود ندارد ، اماتضمینی در موفقیت حضرت مهدی در برابر ابرقدرت

 تواند فرض نمود:های زیادی میاست فرضیه

عالم باشد وبتواند تمام این  های موجود درممکن چیزی شبیه یف اشعه مرموزی است که ماورای همه سال 

که  هها را عمالً خنثی کند. ممکن یف نوع تأکیر روانی وازکار انداختن دستگاه های فکری از راه دوربه گونسال 

بیل یف ق مخرب امروزی بنمایند. ممکن چیزی از های پیشرفته وحتی نتواند فکری در راستای استفاده از سال 

ها هد گیری صورت گیرد، وها تصمیماین سال  استفاده از وحشت باشدکه نگ ارد در این زمینه و نوع تر  و

 از جهات دیگر تعیین نماییم. روانی و مادی و ها را ازنظرتوانیم نوع این سال که نمی ممکن دیگر

إن قا منا اذا قام اشرقت االرض بنور ربها واستغنی العباد من ضوء شده :)امام صادق چنین نقل پاسخ نقلی: از

نیاز نور آفتاب بی بندگان خدا از شود و(، هنگامیکه قا م ما قیام کند ،زمین به نورپروردگارش روشن میالشمس 

 شوند.می
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رین تپرقدرت شب از شود که در روز وچنان حل میانرژی آن آید که مسئله نور وتعبیر چنین برمیاین  از 

ا اندازه به توان تکنند. با در نظر گرفتن چنین زمانی میگیری میتواند جانشین نور آفتاب گردد بهرهنورها که می

 قدرت سال  حضرت مهدی پی برد. نوع و
عدالت چگونه خواهد بود وباسال  های قرون پشین چه تناسبی خواهد  ال  برای تأمین صلح واین زمان س دقیقاً اینکه در

داشت نمیدانیم، زیرحقیقت مطلب این است که ما ازحوادث وپیش آمدهای آینده جهان آگاه نیستیم وازسرنوشت انسانیت و صنایع 

نده را باگ شته قیا  کنیم .ما نمیدانیم درآینده کدام کشور ح  نداریم بدون مدرک ،آیبه طور دقی  خبرنداریم به همین دلیل هم ،

وملتی درصنایع وعلوم وتمدن وقدرت برکشور های دیگر برتری خواهد یافت، شاید درآینده کشورهای پراکنده ای اسالمی ازخواب 

قرآن  علوم ودستورهای متینآیند ،اختالفات جز ی را کناربگ ارند وهمه برادر وار زیر پرچم نیرومند توحیدگرد غفلت بیدار شوند، 

را برنامه عملی خویش قرار دهند وحکومت های ستمکار وسرکش باچنین زمینه سازی توس  مهدی امت سرنگون شود حکومت 

 (661-666: 1698توحید وعدالت فراگیروحاکم شود و...) امینی، 

  اقتصاد
در عصر ظهور حضرت مهدی وضعیت اقتصادی کامالً با نگاه وتوجه به روایات وارده در این زمینه درمیابیم که 

 کن خواهد شد، در چنین زمانی به تمام افراد نیازمند ومیان جامعه بشری ریشه تهیدستی از بهبودیافته، فقر و

شود که توان انتقال آن را نخواهد داشت، ازآنجاکه وضعیت عمومی مردم کروت داده می اندازه مال ومستح  به

 افتند.هبود میابد دارندگان زکات جهت یافتن افراد نیازمند به رنج میدر این زمان ب

 های بسیار زیادترجمعیت های آینده ونسل کنیم امکانات فراوان برای زندگی ما وآن زندگی می زمین که در

عدم وجود یف و سو،یف منابع بالقوه زمین از وجمعیت کنونی ما دارد، اما عدم آگاهی کافی به منابع موجود،  از

ا آنجا های مختل  شده است تجنبه سوی دیگر، سبب احسا  کمبود از نظام صحیح برای تقسیم کروت زمین از

 میرند.گرسنگی می های مفلوک ازروزه گروهی از انسانکه در عصر ما همه

ود نظام جهان حاکم است بدون شف یف نظام استعماری  بوده که در کنار خ نظام اقتصادی که امروزه در

های فکری ونیروی های با این شیوه یف بخش مهم از توانمندی دهد ودیگری بنام نظام جنگی را پرورش می

 منابع جدید وبکر را برای به سازی کرد وبایست درراه ارتقای وضعیت اقتصادی بشریت کار میکه می خالق را

این پا فراتر گ اشته و  کرد بلکه ازن بسنده میکاش تنها به ایدهد ، ایزندگی مردم بدست میاورد به هدر می

 کند ، اما به هنگام کهآفرینی میاقتصاد استعماری خودشان به هزاران قسم مشکل جهت رسیدن به اهداف مادی و

انش د رود ، علم وشماری زمین به کار مینظام جنبی آن دگرگون شود نیروها برای استخرا  منابع بی این نظام و

گردد، کوفا مینظیر شطور بیاقتصاد بشر به شد و اختیار این برنامه قرارگرفته و منابع تازه کش  خواهد پیشرو در

امل کمبود مواد غ ای به دو ع وابستگی و ماندگی ومسا ل عقب مهم از تواند گفت بخش عظیم ودیگر میبیانبه
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ام سیاسی دوم آن نظ استعمارگر حاکم برجهان، ویکدیگر ارتباط دارند ، یکی آن نظام اقتصادی  بستگی دارد که با 

دارد ، درزمان ظهور حضرت مهدی این بندها دار به زیان ملت خویش گام برمیصورت دوامجامعه که به حاکم بر

 سیاست جهانی و اقتصاد و فرهنگ و فکر و شد عوامل سلطه بر ها ازسر راه برداشته خواهدعوامل وابستگی

 رفت .کشورها از بین خواهد 
احادی  درباره رفاه اقتصادی دوران ظهور بسیار است وشاید ازجمله مسا لی باشد که بیشترین تاکید برآن شده است، ازجمله 

إذاقام القا م :حکم بالعدل وارتفع الجورفی ایامه ناصرمکارم شیرازی دریکی از آکارش روایتی ازامام صادق آورده که چنین است: )

األرض برکاتها ورد کل ح  الی اهله وحکم بین النا  بحکم داود وحکم محمد فحینئ  تظهر األرض  وامنت به السبل وأخرجت

ا قیام کند: هنگامیکه قا م م (، کنوزها وتبدی برکاتها وال یجد الرجل منکم یومئ  موضعا لصدقته وال یبره لشمول الغنا جمیع المتمنین

ر دوران او برچیده میشود، وجاده ها درپرتو وجودش امن وامان می گردد حکومت را براسا  عدالت قرار میدهد وظلم وجور د

وزمین برکاتش راخار  میسازد ،وهرحقی به صاحبش می رسد ودرمیان مردم همانند داود ومحمد داوری میکند ،پس دراین زمان 

وصدقه وکمف مالی نمی یابد زیراهمه زمین گنج های خودرا آشکار میسازد وبرکات خودرا ظاهر میکند ،وکسی موردی را برای انفاق 

   ( . 229-223: 1692متمنان بی نیاز وغنی خواهند شد)شیرازی، 

خوبی درمیابیم که در زمان حکومت ها وظاهر شدن برکات دقت نماییم بهزمانیکه ما به مسئله خار  شدن گنج

ترقی خواهد  ه او  تکامل وگیرد مسئله زراعت بمورداستفاده قرار می حضرت مهدی منابع زیرزمین کش  و

 رسید بنابراین تمام افراد جامعه خودکفا خواهند شد.

  عدالت

مندی کامل مردم از این اصل است، بهره های جامعه مهدوی اصل عدالت وترین شاخصهمهم ترین ویکی از بزرگ

قرین گشته است، اقامه با آن  عدالت در زمان حضرت  به گونه  است که نهضت مهدویت با این واژه آمیخته و

اقامه عدالت  های اصلی جامعه آرمانی قرآن،عدالت ستون اصلی جامعه آرمانی اسالمی است، ل ا یکی از ویشگی

قدارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان فرماید :)جانبه توس  مردم جامعه مهدوی است ،قرآن میهمه

 با آن کتاب و های آشکار روانه کردیم ودلیل را با پیامبران خود (، به راستی ما21()حدید ،  لیقوم النا  بالقس 

 مردم به عدل وانصاف برخیزند.  ترازو را فرود آوردیم تا

 رتأمل دآرمان تمام رسوالن الهی بوده است  نکته  قابل خواه هدف واسا  این آیه ساختن جامعه عدالت بر

عنوان وص  اخالق شخصی افراد نه به عنوان صفت مجموع مردم جامعه ورا بهای م کور آن است که عدالت آیه

یافته خواه تعلیمقس  اجتماعی آن است که افراد عدالت لوازم تحق  عدالت و مطر  ساخته است ، هرچند یکی از

 واهی درخعدالت در زندگی فردی خود نیز به عدالت رفتار کنند، درزمان حکومت امام مهدی عدالت ورزی و و
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خون مردم عجین خواهد گشت ، به گونه که  پوست و با گوشت و میان جامعه  بشری نهادینه گردیده و 

 به اجرا درآوردن عدالت بازنخواهد داشت. های دیگر، انسان هارا از برپاساختن وانگیزه خویشاوندی ، دوستی و
بامردم به طوری به عدالت رفتارشود که کسی به فرد دیگری میزان عدل بنهد،  روشن شود و چون ظهور نماید زمین به نور او

اهل  کند که تمام آسمان منادی برایش ندا کسی است که در سایه نیست و برای او او پیروی نماید و مردم از تعدی وتجاوز نکند و

 واو درم آمد، حجت خدا ظاهر شد و گوید: همانااو پیروی نمایند وان منادی می مردم را دعوت کند تا از را بشنوند و زمین آن صدا

آسمان نشانه آوریم که  بخواهیم از باشد که اگراوست قول خدای عزوجل می او اطاعت کنید که ح  با که نزد خانه خدا است از

 (.193: 1691خاضع شوند)ستوده آرانی،  نسبت به او مقابل او گردن نهند و تمام افراد در

آرمان های انقالب مهدی قرار دارد وازهدف های اساسی آن تحول  گسترش عدالت درسراسرگیتی دررا 

های همه پیامبران بوده است ، که عظیم جهانی است ، چنانکه این اصل ازنخستین هدف ها واصلی ترین برنامه

ان تواند. میهای فراوان کردهدرراه تحق  آن فداکاری اند ومردمان را بدان فراخوانده درگ شته تاریخ اجتماعات و

المان ع سر اجرای عدالت بوده است ، امام زمان در برابر طبقات آگاه و مبارزه پیامبران بر گفت بیشترین درگیری و

یه کالم با کسانیکه با توج کند واجرای عدالت بایستند مقاومت می فکرانی که بخواهند به گونه در برابرروشن و

ب جلو راه انقال آنان را از شود ورادارند درگیر می ی انقالب اوخدا وتاویل آیات قرآن کریم ، قصد تضعی  مبان

 دارد.برمی

الت هب الدنیا حتی یقوم بأمر امتی رجل من ولدالحسین یمألها عدال کما ملئت ظلما فرماید )پیامبر می

 دار مسا لعهده -السالمعلیه_(،  دنیا به پایان نمیرسد تا مردی از فرزندان حسین 22، 11()بحاراألنوار،   وجورا

 کند.جور شده پر از عدل می که پر از ظلم وچنانمصالح امتم گردد، زمین را آن و

نظام تولید  های اقتصادی جامعه است، وکلیه جریان در این زمان عدالت اجتماعی که همان تعادل وتوازن در

به اجرا  شده وآن مشخ حدود  صورت کامل گسترش خواهد یافت وگیرد، بهتوزیع مصرف را در برمی و

 درخواهد آمد.

 امنیت 

ترین کارهای حضرت، بنیادی ظهور حضرت مهدی شرای  ناامنی برجهان چیره است، یکی از که پیش ازدرحالی

 مدت شود ، درریزی دقیقی که انجام میحکومت حضرت مهدی با برنامه بازگرداندن امنیت به جامعه است ، در

دهند، امنیت به زندگی خود ادامه می مردم در محی  پر از گردد وجا معه بازمیها بهزمینههمه  کوتاهی امنیت در

ت ها ، امنیهیچ روز گاری مانند آن راندیده است که این امنیت شامل امنیت عمومی ، امنیت راه امنیت که بشر در

 شود. قضا ی و...می



 

 

 جهان در عصر حاکمیت امام مهدی)عج( 060
 

 های اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی وبخش در توان گفت که امنیت اجتماعی مثل  امنیت صراحت میبه 

جامعه است، امام مهدی  تکامل فرد و شرط الزم رشد و مفید اجتماعی و های درست وغیره  زمینه همه فعالیت

 تمام دوران تاریخ خود مانند آن راندیده است. پدیدآورنده امنیت اجتماعی است ،امنیت که بشریت در
یون األخبار ، ازابی زهیر، از بعضی از اصحاب امام صادق نقل شده است ...چون ابوحنیفه ازخدمت کتاب بحاراالنوار، ازع در

لی سیروا فیها لیاامام صادق مرخ  گردید، ابوبکرحضرمی به امام صادق عرض کرد: فدای شما شوم پاسخ معنی در آیه شریفه )

چیست؟ امام صادق فرمود :مقصود از آن دوآیۀ امنیت راه ها وامنیت  (83()آل عمران /من دخله کان آمنا ( و )19()سبأ /وایاما آمنین

باشد ازهر خطری ایمن  کعبه درزمان حضرت مهدی است وهرکس با او بیعت کند ودر خدمت آن حضرت درآید وجزء یاران او

 (119: 1691خواهد بود)بهاران ی، 

 طور کاملانتظار برای همه مردم است که به معیشتی و...، اخالقی،تمام ابعاد معنوی ، آن عصر در امنیت در

 های ناامنی را در جوامع بشری بررسی کنیم درمیابیم که عمدتاً یا فقر ومحق  خواهد شد زیرا وقتی ما ریشه

گر گسترش تقواپیشگی دی فزون خواهان، که باریشه کن شدن فقر و تقوای حریصان ویا بی محرومیت است و

که  بگوییم وسیع قا ل شویم و های گسترده ونخواهد داشت، هرچند ما برای امنیت دامنهعامل برای ناامنی وجود 

امنیت  ،برابر مخالفان داخلی برابر بالیا، امنیت اجتماعی در تکوینی در امنیت دارای ابعاد هم ون، امنیت طبیعی و

 تر ازارای دامنه گستردهحکومت حضرت مهدی د درباشند، امنیت برابر دشمن خارجی می کشوری در جهان و

 آن خواهد بود.

  شکوفای عقلی
خرد  قامو  دین اساساً دین و شود،  درهای جامعه مهدوی این است که عقول کامل میاز دیگر خصوصیت

 قرین یکدیگرند.

س س  ترین مردم کسی است که اوالً پروردگارش را شناخته ووجود دارد که خردمند روای ما در متن دینی و 

 خادمی نفس رسالت و دین اشاره دارد، چون عقل از روشنی به نزدیف هم بودن عقل وانش برد، این بیان بهفرم

پردازد های این مملکت را عادالنه میخواسته جان را به عهده گیرد سهم هریف از زمامداری کشور رهای یابد و

فراهم شدن بستر مناسب برای خرد ورزی وآتش فشان های نفس اماره انسان را مهارمیکند، که درعصر ظهور با 

این امر مهم رشد خواهد کرد ونفس انسانی کنترول خواهد شد ، بخش دیگراز رشد عقل با اعمال تکوینی حضرا 

 بندد.مهدی صورت می
ت عقولهم وکملإذاقام قا منا وضع یده علی رؤو  العباد فجمع بها فرماید )را از امام باقر آورده که امام باقر می رجبی روایتی

هایشان یفرزانگ آید ،ووسیله آن خردهایشان گرد میپس به گ ارد وسر بندگان می را بر چون قا م ما قیام کنددست خود (، به احالمهم

 (.36: 1682این تصرف تکوینی است که خردهای مساعد بارورمیشود)رجبی،  با –گردد کامل می
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د آینودرزیر دست عنایت او مغزها درمسیر کمال به حرکت درمی به این گونه در پرتو ارشاد وهدایت مهدی 

دها ها وافکارپست وکوتاه که سرچشمه بسیاری ازتضانظریتنگ ها وبینیتمام کوته گردند، وها شکوفا میاندیشه و

های سینه باز، و گردد .مردم بلندنظر ، با افکارآمیز اجتماعی است برطرف میبرخوردهای خشونت وتزاحمها و

کنند مشکالت اجتماعی را در رو  خود حل می گشاده وهمتی واال وبنیش وسیع ، پرورش میابند که بسیاری از

 سازند.وجهانی از صلح وصفا می

  و صنعتعلم 

قرون  تالش اعصار و بشریت در رسد ومرز نهای می دوران امام زمان همه مسا ل بشری به هدف اصلی و در

دف او ه بین او پوشیده نیست وحقیقت دید ژرف نگرو معلمی راه میابد که نکته از خویش به محضر استاد و

، رساندتا سرحد امکان وتوان انسان ها، آنان را به او  تکامل علمی می مجهوالت است و حقای  و برداری ازپرده

کش  اسرار کا نات  گسترش شناخت و های حضرت مهدی است، که بااقدام ها وترین برنامهمهم این موضوع از

فه ممکن مر بسامان و دانای،تشکیل جامعه انسانی و با گسترش شناخت و گردد، وهای خداشناسی استوار میپایه

 گردد. می

العلم سبعۀ وعشرون حرفا فجمیع ماجا ت به الرسل حرفان فلم یعرف امام صادق روایت نموده که:) ابان از

قا منا اخر  الخمسۀ والعشرین حرفا فبثها فی النا  وضم الیها الحرفین  النا  حتی الیوم غیر الحرفین فإذا قام

است که آن ه پیامبران (، علم ودانش بیست وهفت جزء662، 12)بخاری ،  (، حتی یثبها سبعۀ وعشرین حرفا

د قیام نمایشناسند چون قا م ما قسم ازآنهارا می علم تنها دو تا امروز مردم از نیست و قسم بیشتر اند دوآورده

آن اضافه نماید که جمعا  قسمت را بر آن دو آن به نظروظهور آورد وانتشاردهد و قسمت از وپنج حرف وبیست

 بیست وهفت قسم علم کامل گردد.

رد گ اانقالب مهدی را به نمایش می العاده علوم در عصربدیل وجهش فوقروشنی سرعت بیاین حدی  به

ین عصر همه پیامبران راست های که دردانش از دوازده برابر نسبت به تمام علوم ورشد به میزان بیش  که تحول و

سازنده به روی  های علوم مفید وهمه شاخه ها ودرهای همه رشته آید ، ووجود می شد ، به به بشریت اعطا

زمان کوتاهی در مدت راه را که بشر درطی هزاران سال پیموده به میزان دوازده برابر شود ، وها گشوده میانسان

 تر !سریع این باالتر و پیماید   چه جهش ازمی

ی رو علمی که حضرت مهدی بر توان گفت آن ه روشن است این است که، درک سخن و به بیان دیگرمی

مردم  تاکنون ازنظر علمی داشته است نیست، و پیشرفتی که بشر سنجش برابری باگاه  قابلگشاید هیچمردم می

 آن زمان استقبال بیشتری به فراگیری دانش نشان خواهد داد .نیز در 
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فرماید: آن حضرت بدین سبب مهدی نام گرفت که روزگار حضرت مهدی می امام باقر درباره اطالعات در 

کار گناه را مجرم و شخصی را که مردم او دارد تاشود تا جای که افرادی را گسیل میبه امور مخفی هدایت می

اندازه است که کسی که به خانه خویش سخنی بگوید: مردم به به قتل برسانند، میزان آگاهی حضرت ازدانند نمی

 ( 621، 12، بحاراألنوار ،  618شهادت دهند ،)نعمانی ، غیبۀ،  اش گزارش وبیم آن دارد که مبادا دیوارهای خانه

را هم ون ک  دست  که دنیا قدر پیشرفته خواهد بوددر عصر حکومت حضرت مهدی وسا ل اطالعاتی آن

رای بدون فوت وقت ب بخشد تابه موقع واوضاع جهانی می به حکومت مرکزی تسل  کامل بر سازند  وآشکار می

 نطفه خفه سازد  هرگونه فسادی را در حل مشکالت جهانی بکوشد   و

لقا م ، حتی الیکون بینهم وبین اان قا منا اذا قام قداهلل بشیعتنا فی اسماعهم وابصارهمفرماید : )امام صادق می

شم چ چنان گوش و(، هنگامیکه قا م ما قیام کند خداوند آن برید، یکلمهم فیسمعون وینظرون الیه وهو فی مکانه

 گوید وسخنش رامیشنوندرسان نخواهد بود   با آن هاسخن میقا م نامه ها وکند که میان آنرا تقویت می شعیان ما

، 2، خرا ج ،  216،  9)کافی ،  « وآن ها درنقاط دیگرجهان »لیکه او درمکان خویش است بینند درحاواورا می

 (662، 12، بحاراألنوار،  266، منتخب االنوارألمضیئۀ ، 222، 2، صراط المستقیم ،  113، مختصرالبصا ر، 916

تمام  ابیم که تحق دقی  بنگریم درمی اگر به ویشگی های جهان در عصر حاکمیت حضرت مهدی با دیده باز و

وی سو ، تکامل وسا ل صنعتی از سیف باال رفتن سطح دانش بشری از ها،وابسته به رشد فرهنگی واین ویشگی

 سازد. دا می میان تمام نقاط جهان برقرار نزدیف و باشد، وسایلی که بتواند پیوند سریع ودیگر می

  آبادانی
دیگر اقدامات حضرت مهدی است .این  سرحد امکان، از امکانات آن تا برداری ازبهره آبادانی زمین، و عمران و

 نشده است،طور کامل انجامها بههمه زمینه تکنولوژی در ای پیشرفت علوم وهمه ظهور با دوران پیش از کار در

 ردد.گ آبادصورت کاملزمین به خصوصیات حکومت مهدوی این امر مهم باید انجام پ یرد و توجه به جایگاه و با

 رزی وکشاو آبادانی و ها قابل عمران وشود که بسیاری از زمینهای  متخصصان مربوطه استفاده میاز نظریه

بسیاری جاها زمین متروک ورها  برداری است وبهره ها دارای استعداد ذخیره شدن وآب تولید است، بسیاری از

طور همحرومیت ب ایجاد وابستگی و های استعماری وسیاست مناط  به علت نفوذ و بسیاری از شده مانده است و

ت گردد که به سود طبقاها تحمیل میآن کشاورزی بر های تولید وسیستم شود ، وبرداری نمیها بهرهآن کامل از

 است. جو سودمندمحروم نیست ، بلکه برای کشورهای سلطه
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 بهداشت و درمان  

های درمان است که درنتیجه ، گسترش بیماری زمان کاهش بهداشت ومشکالت جامعه، پیش از ظهور امام  یکی از

های مانند ج ام، طاعون، فلج، پی دارد.گسترش بیماری سراسر جهان در های ناگهانی را درفراوانی واگیر و مرگ

کوری سکته وصدها بیماری های خطرناک دیگر آن چنان زندگی مردم را مورد تهدید قرار میدهد که گوی همگان 

آن زمان وشرا    درانتظار مرگ حتمی خود نشسته اند وهرگزامید به زندگی ندارند، حکومت حضرت مهدی در

به ارمغان آوردن تندرستی  دردمند آن عصر، برای نابودی آن وضعیت و های بالزده ونوری امیدی در دل انسان

 ای بشری است.برای جامعه

گونه بیان توان اینصورت گ را میحضرت مهدی را بهعوامل باال رفتن سطح بهداشت در زمان حکومت 

طورقطع علم بهداشت نیز شامل آن خواهد بود، فرونشستن دانش که به انگیز علم ونمود: رشد وشگوفای شگفت

روانی به خاطر اصال   روانی ، تأمین بهداشت روحی و وجود آمدن آرامش روحی و دشمنی، به آتش جنگ و

مناسب و... ازجمله  دامداری ویتامین تغ یه در حد مطلوب و ان، گسترش کشاورزی وآن زم ها درشدن انسان

شود که وضعیت چنان می عواملی است که بهداشت را در روزگار امام عصر به حد باال وایده آل خود میرساند و

 این صورت ممکن است  یف شخ  صدها شود، درعمر آنان طوالنی می گردد وجسمی مردم دگرگون می

 آنگاه چشم از جهان ببندد. را ببیند و فرزند ، نوه و...خود

رعایت خواهد شد  مطلوب وجود داشته و ازآنجاکه در زمان حکومت حضرت مهدی بهداشت به حد

 توان گفت که اگر مریضی وبیماری وجود داشته باشد بالنسبه به زمان پیش از ظهورها کاهش میابد، میبیماری

حال باید یادآور شد که تعدادی کمی از افراد دچار بیماری خواهند شد ولی درعین و بسیار اندک خواهد بود

های یبه درمان بیمار ترین زمان قادرباشد، که در کوتاهاین زمان به او  پیشرفت خودش می علوم پزشکی نیز در

 موجود وبیماران خواهد بود.

 گیرینتیجه

 حاکمیت امام مهدی به اکبات رسید: ظهور و های ذیل در زماندر این نوشتار وجود ویشگی

له وسیتمام زمین به غرب عالم تسل  میابد، و شرق و با ظهور حضرت مهدی، حضرت در جنگ پیروز وبر

 شود. یف حکومت جهانی اسالمی اداره می

 شود.قس  به دست توانای او درروی زمین مرده از ستم پیاده می با ظهور حضرت مهدی عدل و

ظلم و گمراهی از بین خواهد  ستمکاران ویران خواهد شد و حضرت مهدی درهای محکم ظالمان وبا آمدن 

 یا از جامعه زدوده خواهد شد. گمراه شده هدایت و های سیاه ورفت، در این زمان قلب
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 هایخصلت شوند ودرزمان آن حضرت عقول کامل می گیرد،تمام حکومت حضرت مهدی را فرامی امنیت نیز 

صدق وصفا زندگی  نمایند، مردم باهم مهربان شده درکنارهم بافضا ل اخالقی رشد می شوند،رچیده میبد ب

 کنند.می

 گردد.تمام زمین برایش مانند کفی دستی می با آمدن حضرت مهدی تمام زمین آباد گردیده و

شوند دم به خدا زیاد میآیند، توجه مربا آمدن حضرت مهدی دین زنده شده و احکام اسالمی به اجرا درمی 

 خیزد.جا برمیهمه کنند ، دین اسالم دین رسمی جهان شده بانگ توحید ازوازگناهان پرهیز می

بارد، درپی میپی های نافع وشود. بارانچنان رون  میابد که مستح  زکات پیدا نمیوضع اقتصادی مردم آن

امور کشاورزی به  شود، اصالحات الزم درزیاد می محصوالت زمین گردد، برکات وخرم می تمام زمین سبز و

 آید.عمل می

 ترین سطح ودرمان به عالی رود، بهداشت وسطح معلومات عمومی باال می گردند وعقول مردم کامل می

 رسد.ترین شکل آن میکامل
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