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با چاپ این شماره)چهارم(، سپری شد. « نبـی یاس»ر دوفصلنامه دو سال از آغاز انتشا

های مدارس علمیه، یکی از  های طلبه های برگرفته از رساله و پژوهش  که انتشار مقاله ازجایی

اهداف شروع پژوهنامه حاضر بود و این امر که در جهت تشویق آنان به تحقیقِ بیشتر صورت 

های چند  ز آغاز سال سوم مجله را بنا نهادیم تا به پژوهشگرفت؛ شماره چهارم و شماره پنجم ا

 های مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( اختصاص یابد.  تن از طلبه

همچون قبل، شاهد همراهی های آتی دوفصلنامه،  شماره نتشاربا ا البته همچنان امید داریم

 و وزین های شایسته با ارسال مقاله سراسر کشوراز  پژوهان گرامی دانشسایر و  ها استادان، طلبه

از پیشنهادها و انتقادهای استادان و نویسندگان محترم در جهت پیشرفت بار علمی  .باشیم

  فصلنامه، استقبال خواهیم کرد.
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3 فاطمه آفتاب  

 

 عهیاهل حق از غلّات ش فرقه بررسی

 
 دهـیچک

 
به  گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال بوده و در اصطالح یبه معنا غلو

را خدا  شانیاز مرز عقل تجاوز کردند و ا که درباره امامان شود افرادی گفته می
ضعف رود  گمان می شده است. یمذموم تلق ،اتیامر در قرآن و روا نیپنداشتند که ا

 باشد. زیلوآماعتقادات غ شیدایعلت پ نیتر یاصل یخداشناس

سکونت دارند و  رانیدر مناطق غرب ا شتریاست که ب یا نام فرقه حق، اهل 
از جمله  یخاص دیعقا شانیبوده است. ا یرهبران آنها بهلول ماه نیتر از مهم یکی

آداب و  دارای نیچن دارند و همیحضرت عل تیتناسخ و اعتقاد به الوه، حلول
حق با همین دست عقاید فرقه اهل  .استن دارند که فقط مختص به خودشا یرسوم

. اند مخصوص به خود در طول تاریخ فاصله زیادی از اسالم و احکام اسالمی گرفته
این پژوهش با روش تاریخی و توصیفی به تحلیل مطالب منابع تاریخی در این 

 موضوع، پرداخته است.

 
 

 :یدـیکل واژگان

 خ.ـغلو، اهل حق، تناس ات،غلّ

                                                 
 .آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد دانش.  5
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 دمهـقم
 ییو او را به درجه خدا یمودهراه غلو را پیکه در مورد امام عل یندگو ییاه الت به گروهغ 

فرقه اهل حق  توان یاند که از آن جمله موضع کرده یخود آداب و رسوم خاص یاند و برارسانده

خاص  یبا آداب و متون مذهب یعرفان یها یشبا گرا یرانیا یحق گروه مذهب اهل را نام برد.

مطابقت  یو اعتقادات اسالم یرسم یها با برداشت یردااعتقادات که در مو یبعض یدارا خود و

 یاسالم یدارد در بستر یاربس یروانکرد، لر و ترک زبان پ یفطوا یانکه در م یینآ ینندارد. ا

و فرهنگ  یفکر یها در اعتقادات و سنت توان یآن را م یها یشهاز ر بعضیاما  ؛رشد کرده است

 یزاز اسالم را ن یشپ یرانیاز معتقدات ا ییها جستجو کرد و رگه یرانمان ساکن غرب اعامه مرد

 .یافتدر آن 

وجود  یراندر ا ینچن که اکنون در جهان اسالم و هم یمختلف یها به وجود فرقه با توجه

آنها است. از  یقشناخت دق یازمندن یشاپیشفرق پ ینهرگونه نقد و نظر عالمانه نسبت به ا ،دارد

 یشو گرا دانند یم یعیاناز ش ید که خود را گروهباش میاهل حق  یها، فرقه غال فرقه ینجمله ا

 یعیانش یژهمندان به و پژوهان و عالقه پس بر تمام دانش .افراد ناآگاه ادامه دارد یبه آنها از سو

 نان را باآ یزوجه تشابه و تما ،غالت، از جمله فرقه اهل حق یداز عقا یاست که با آگاه یالزام

 روند. یراههمشخص سازند تا مبادا به ب یدوازده امام یعهش

 شناسی واژه غلو مفهوم -3

 غلو در لغت -3 -3

 ،یدیزب ینیحس .کرغلو در لغت به معنای از حد گذشتن، تجاوز و مبالغه آمده است)

هر  چنین به معنای افراط، ارتفاع، باال رفتن و تجاوز از حد و حدود( و هم103/ 56 :ق5160

به « غال»رود، به آن باشد. بنابراین وقتی قیمت چیزی از حد معمول خود باالتر میچیزی می

 که درباره مایعات هرگاه به جوش آیند و در حد خود نگنجند،گویند، چنانمعنای گران می

 .(051: 5145، یراغب اصفهانگویند غلیان کرده است) می

 غلو در اصطالح -2 -3

و پیشوایان تجاوز از عقیده صحیح درباره ائمه اطهار بارت است ازنیز ع غلو در اصطالح

ای که دارای آن نیستند به آنها  ای که آنان را از حد خود باالتر برده و مقام و مرتبه دینی به گونه

با این تعریف غُالت،  .(11: 5143، یاحمد یربو یانصارنسبت دهند و به آن معتقد شوند)

 گویی کرده و ایشان زافهگخود، راط در عقایدشان دارند و درباره ائمههایی هستند که اف فرقه



  1بررسی فرقه اهل حق از غالت شیعه

 

 

و پیشروان خود شدند و را به خدای رسانیده، یا قائل به حلول جوهر نورانی الهی در ائمه

یا به تناسخ قائل گشتند. بیشتر ایشان در عقیده مشترک هستند و در حقیقت، یک فرقه، بیش 

اند. تقریباً تمام فرق شیعه به  های تاریخ و فِرَق ذکر شده ون در کتابهای گوناگ نیستند که به نام

 .(515: 5118 ،مشکورروند)جز دوازده امامی، زیدیه و بعضی از اسماعیلیه از غالت به شمار می

 آمیزعلل پیدایش اعتقادات غلو -2

دات فرق و مذاهب گوناگون دالیل متفاوتی برای به وجود آمدن دارند، علل پیدایش اعتقا

 توان خالصه کرد: غالیان را نیز در چند مورد می

 روی در عالقه و دوستی زیاده -3 -2

های غالت نشان از عشق  گیری فرقه بررسی فرقه شناسان، پژوهش و تحقیق در روند شکل

ها هنگام ارتکاب به غلو دارد. آنگاه که انسان گرفتار عشق و محبت  مفرط به برخی شخصیت

مقتدای خود گردد و بدون تدبّر در شئون مثبت و منفی عقیده خویش، سر زیاد به شخص و یا 

گردد، تعقل و تدیّن کار حقیقی خود را انجام قید و شرط می مست خیاالت، محبت مطلق و بی

 تر است شود که خطر آن از بمب اتم نیز مخربدهد و چنان گرفتار خطای فکری مینمی

 .(84: 5143ی، انصار)

روی در دوستی و اظهار آن در پیدایش و در نتیجه تباهی  گواه بر تأثیر زیادهشاید گویاترین 

هَلَکَ فی رَجُالنِ: مُحِبٌّ غالٍ وَ مُبغِضٌ قالٍ؛ دو »باشد که فرمود:دین، این سخن امیرالمؤمنان 

تن به خاطر من تباه شوند؛ دوستی که اندازه نگه نداشت و دشمنی که بغض مرا در دل 

 .(141/ 11: تا ی، بیمجلس ،کر«)کاشت

 احساس کوتاهی و تقصیر نسبت به گذشته -2 -2

نام برد چراکه عراقیان و توان در غلو نسبت به حضرت علیاز دیگر عواملی است که می

وفایی  مهری و بی کرد، درباره او بیبر آنان حکومت میکه علیویژه مردم کوفه آن هنگام به

ن با معاویه که از حکومت مرکزی اعالم رویی خلیفه مسلماناهنگام که در رویاروا داشتند و آن 

انشعاب کرده بود، به یاری عراقیان چشم امید دوخته بود؛ از یاری کردن خودداری ورزیدند، 

بعدها بود که عراقیان و به ویژه کوفیان نسبت به گذشته بسیار پشیمان شدند و در جبران همه 
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 ی،پزشکینک به دام افراط گرفتار آمدند و غلو ورزیدند)ها که روا داشته بودند ا آن کوتاهی

5144 :138). 

 فشار و ستم امویان -1 -2

هجری( قدرت مطلق را از  85از خالفت ) سال گیری امام حسن امویان که پس از کناره

آن خود ساختند، در ستم کردن بر علویان و به ویژه رهبران این خاندان هیچ مرزی نشناختند. 

و افزودند و ناخرسندی خود را از نام امام علیانان اموی در ستم خود میهرچه حکمر

شد و زمینه برای بروز رویکردهای ساختند، مظلومیت شیعیان بیشتر میشیعیان او آشکارتر می

هایی که برآنان ستم شده بود، فراهم شد و کار به جایی رسید که  غلوآمیز نسبت به صاحب حق

شده بود  سان ستمی که برخاندان امام با دولت حاکم شد. بدین نماد مخالفت امام علی

ساز غلو در باره آن  و ممنوعیتی که نسبت به یاد و نام او وجود داشت، خود یکی از عوامل زمینه

 .(131 حضرت شد)همان،

 ضعف خداشناسی -4 -2

بردند و باال میها را تا حد خدایی  برخی انسان ،شدندادیان پیشین نیز هرگاه گرفتار غلو می

ترین علل آن شناخت ناکافی از مراتب توحید و عظمت وجودی  شاید اصلی کردند.تقدیس می

پروردگار یگانه بوده است. اگر خداشناسی کامل نباشد نتیجه آن افراط و اغراق در توصیف 

تا را بندگان و سقوط به پرتگاه وحشتناک غلو خواهد بود. مانند گروه اهل حق که امام علی

آوردند و تا سرحدّ بشر ن میسر حد خدایی باال بردند و برعکس گاهی خداوند را آن چنان پایی

: 5143 ی،انصاردانند)دادند مانند یهود و نصاری که عُزیز و مسیح را فرزند خدا میل میتنزّ

88). 

غلو  آنچه که در اینجا الزم است، تعیین حدی است که در دین نباید تجاوز کرد؛ چون پیامد

 ینیامسه مورد است؛ دروغ، ترغیب و تشویق به جهل و دیگری کوتاهی در ادای حقوق واجب)

 .(1/ 5 :5111 ی،نجف

 عقاید مختص به غلّات شیعه -1

های گوناگون پس از پیدایش، اعتقاد و باورهایی دارند  ها و فرقه به طور مشخص، تمام گروه

ز به طور خالصه، درچند مورد عقاید غالیان مورد که به آنها معتقد هستند، از این رو در ادامه نی

 گیرد:بررسی قرار می
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 اعتقاد به الوهیت و خدایی ائمه -3 -1

را به خدا تشبیه کرده و  همچنان که پیش از این توضیح داده شد، غالباً غالت یکی از ائمه

به تجسّم خداوند  خدا را حالّ در ابدان آدمیان دانسته و مانند تناسخیان، یهود و نصاری قائل

 .(515: 5118 شکور،ماند) شده

 اندیشه تشبیه و تجسیم -2 -1

اند. ای را به خداوند نسبت داده برخی از رهبران غالیان صفاتی جسمانی یا صورت مشخصه

ای به بیان بن سمعان و مغیره بن سعید نسبت داده  شناسی، چنین اندیشه در گزارش منابع فرقه

اعتقاداتی که در  باب تشبیه به غالیان نسبت داده اند بر این  .(130 :5144 ی،پزشکشده است)

نحو است که خداوند مردی است از نور که بر سرش تاجی است و اعضایی مانند مرد دارد او 

جوشد؛ حروف ابجد با اعضای او مطابقت دارد؛ مثالً پاهای دارای قلب است که از آن حکمت می

را خلق کند اسم اعظم را ذکر  خواست اشیاءود پس وقتی که میاو مانند الف است، او تنها ب

 .(58: 5101 ی،رعرک: اش)کرد

 اعتقاد به مهدویت -1 -1

یعنی اعتقاد به ظهور شخصی با نام یا عنوان مهدی که زمین را پس از اعتقاد به مهدی

افراد بسیاری اریخ اسالم به کند. در طول تآن که پر از ظلم و جور شده، پر از عدل و داد می

شود اولین بار، فکر استفاده از عنوان مهدی کنند. گفته میخوریم که ادعای مهدویت می برمی

وارد شده بود، به ذهن مختار بن ابی عبید ثقفی که در روایات پیامبر اکرمموعود

 حضرت انخطور کرد. وی برای پیشرفت نهضتش مهدویت محمد بن حنفیه)یکی از فرزند

رح ساخت و عده زیادی را بدین ترتیب به دور خود جمع کرد؛ اما پس از او ( را مطعلی

ها از مهدویت برای  هایی از کیسانیه پدید آمدند که ریشه اولیه غالت بودند. این گروه گروه

 .(181: 5114 ی،صفرهای مختلفی را پدید آوردند) پیشبرد اهداف خود غافل نبودند و فرقه

 اندیشه نبوت مستمر -4 -1

اند که در اشخاص مختلف ظهور یافته و پس از  غالیان، روح نبوت را حقیقتی واحد دانسته

وجود دارد و نبوت در او نیز  امکان ظهور آن در شخصیت امام علی حضرت محمد

 تجلّی پیدا کرده است.
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 تفویض -5 -1

ان را با همه ای آفریده و کار جه را به صورت ویژه غالیان معتقد بودند که خداوند امامان

 :5144 ی،پزشکآن چه در آن هست و نیز افعال بندگان را به آن واگذار و تفویض کرده است)

134.) 

غالیان عالوه بر این عقاید که به طور خالصه توضیح داده شد، عقاید و اعتقادات دیگری نیز 

وجود دارد. های آنها مثل اهل حق  از جمله حلول و تناسخ دارند که البته در بعضی از فرقه

بنابراین روشن است غلو، پدیده شوم و مخرّبی است که عالوه بر قرآن که به نهی آن پرداخته و 

نیز آن را زشت و ناپسند تلقّی کرده و  هایی از غلو را بیان کرده است ائمه اطهار نمونه

 اند. غالیان را مورد لعن و نفرین قرار داده

یل برای به وجود آمدن داشته و دارد از قبیل این پدیده همان گونه که مشخص شد، دال

جهل و ناآگاهی، زیاده روی در دوستی و... که آنچه بیش از همه باعث به وجود آمدن این چنین 

باشد، اگر مسلمانی واقعاً ایمان کامل داشته باشد و شود، ضعف درخداشناسی فرد میافکاری می

بداند و اعتقاد به این داشته باشد که حتی های خداوند برای هدایت بشر  را فرستادهائمه

خود این بزرگواران هم بشری هستند از جنس خودمان، ولی با روحی تکامل یافته، هرگز دچار 

های مختلف  شوند و چه بسا که این چنین شیعه پراکنده و به فرقهغلو درباره ایشان نشده و نمی

 شد.تقسیم بندی نمی

 اریخ پیدایش فرقه اهل حقت -4

ای نیست. اگر مالک اهل حق بودن  تعیین تاریخ پیدایش آیین این جماعت موضوع ساده       

بدانیم، در این صورت تاریخ پیدایش این فرقه به زمان امام  را صرفاً غلو درباره امام علی

رسد؛ زیرا در زمان ایشان برخی او را به درجه خدایی رساندند و حضرت با آنها می علی

-ای از آرا و عقاید که همیدی کردند، اما اگر اهل حق را فرقه ای خاص با مجموعهبرخورد شد

اینک مرکز آنها در غرب ایران است بدانیم در این صورت تعیین دقیق تاریخ پیدایش آنان 

شود نام برد این است، منبعی که بتواند از دالیلی که می .(505: 5144، برنجکارممکن نیست)

های قدیم مربوط  یدایش آیین اهل حق نشان دهد در دست نیست، در کتابتاریخ معین برای پ

که از آثار « نحل شهرستانیالالملل و » و« االدیان بیان» و« الفرق الفرق بین»به ادیان از قبیل 

قرن پنجم و ششم هستند نامی از این فرقه برده نشده است و از طرفی پیروان این فرقه سعی 

را فاش نکنند و آداب و رسوم خود را مخفی نگه دارند، این امر موجب اند که اسرار آن  کرده
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: 5183ین، خواجه الدگردید که کسی از تاریخ پیدایش این آیین اطالع دقیقی به دست نیاورد)

1). 

هایی در این زمینه وجود دارد: بنا به نامه سرانجام که از متون مقدس اهل حق  اما نقل قول

ی که خداوند با ارواح آدمیان به محاوره پرداخته و از آنان بر الوهیت است، این مسلک از زمان

ریزی شده و برنامه آن در هر زمان و عصری پی «عالم اَلَست یا عالم ذر» خود قرار گرفته است،

جزء اسرار پیامبران بوده و سینه به سینه از سَلَف به خَلَف رسیده و نیز دنباله همان معتقدات و 

سپس در  ،ای از یاران محدود خود تعلیم داد به سلمان و عدهه امام علیاسراری است ک

دوران گوناگون اسرار این گروه به اشخاص دیگری از قبیل بهلول، بابا سرهنگ، بابا نااوس و 

کتاب  .(11: 5141زاده،  یصفسلطان اسحاق منتقل شد و آنان نیز به دیگران انتقال دادند)

معرفی « نصیر»گذار اهل حق را  رود، پایههای اهل حق به شمار می شاهنامه حقیقت که از کتاب

 .(54: 5111، یمردانداند)میکند و او را غالم حضرت علیمی

شاه »یکی از افراد اهل حق، تاریخ پیدایش این فرقه را قرن سوم هجری و بنیانگذار آن را 

ریخ به نحوه پیدایش فرقه های دیگر تا در برخی کتاب .(11: 5181 ی،الهداند)می« فضل ولی

اهل حق چنین بیان شده است، ظاهراً پیدایش یکی دیگر از فرق غالت شیعه که در ایران و 

زبانان رواج وافر یافت  های همسایه آن در میان، آذربایجان، ترکان، کردان و فارس سرزمین

ی ایرانیان شیعه نامیدند، ولمربوط به قرن نهم هجری بوده است. این فرقه خود را اهل حق می

 .(111 :5116 ی،پطروشفسکخواندند) می« اللهی علی»آنان را 

آید که این مسلک در قرن از مدارک و اسناد به جا مانده از پیشینیان این فرقه چنین برمی

دوم هجری توسط بهلول ماهی و یارانش با استفاده از عقاید و آرا و ذخایر معنوی ایران باستان 

گیری از دین مبین اسالم، مسیح و یهود  ی مانوی، مزدکی و همچنین با بهرهمانند آیین زردشت

طبق دیدگاهی دیگر  .(11: 5141 ،زاده یصفریزی شده است) و افکار فِرَق غالی پس از اسالم پی

دانند که ایرانیان متعصب برای انهدام بنیان اسالم، آن را این فرقه را یک فرقه سیاسی می

 .(0: 5136، یقتحقدانند)ضی اجداد آنها را مسیحی یا ارمنی میاند و بع تشکیل داده

ای از مذهب شیعه هستند و سخت به والیت  گویند فرقه و شعبهاما خود اهل حق می

توان آنها ای از صوفیان شیعی هستند. بنابراین می در حد غلو معتقدند و سلسلهحضرت علی

های پنجم تا  خ تشیع پیوند داد که در طی سدهرا از شیعیان شمرد و تاریخچه آنها را به تاری

هشتم هجری به صورت یک فرقه از دراویش و طریقه آنها آیینی از شیعیان صوفی شمرده 

 .(1: 5148، ییفضاشود) می
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 مؤسس و پیشوایان اهل حق -5

ترین  فرقه اهل حق پیشوایان و رهبرانی دارند که از بین آنها به مختصری از معرفی برجسته

 شود: در زیر اشاره می ایشان

 بهلول ماهی -3 -5

الکوفه از توابع کرمانشاه متولد شد. در ایام جوانی با  در قرن دوم هجری در ماه بهلول ماهی     

شرفیاب در آنجا به محضر امام صادق،چند تن از یاران لرستانیش به کوفه و بغداد سفر کرد

 .(18: 5101،زاده، دوره بهلول یصفگردید)

نامه سرانجام)از کتب اهل حق( بهلول، نخستین کسی بود که پس از پیدایش اسالم  بنا به

به تناسخ باور داشته و خود را آیینه نمای خدا و فروغ ایزدی دانسته است. بنابراین بهلول آیین 

از آنجا چون  ،تناسخ را در اورامان پدید آورده و سپس برخی از پیروان و یارانش به بغداد رفته

و خاندان پیامبر دلبستگی داشته به کوفه رفته و بیشتر بهلولی منظور است م صادقبه اما

: 5141 ،خدابندهزیسته و از کردان ایرانی بوده است)الرشید عباسی می زمان با هارون که هم

11). 

زیسته الرشید می بهلول هم زمان با هارون»نویسد:قاضی نوراهلل شوشتری در همین زمینه می

زیسته است. وار می به پایان رسانده و پس از آن دیوانه وهی خود را نزد امام جعفرپژ و دانش

گفت گروهی از او بدگویی کرده و خلیفه فرمان کشتن اش را پی برد،می وی چون رازهای درونی

به او فرمان  داد که خود  رفت و از او راهنمایی خواست و امام  او را داد، بهلول نزد امام

بعید است که این شخص همان  .(58/ 1: 5118 ی،شوشتر«)ه نشان دهد تا رهایی یابدرا دیوان

به شخصی که چنین عقاید گمراهی داشته شود امامبهلول مورد نظر باشد. چون که نمی

 محبت و دوستی داشته باشد و او را راهنمایی نکرده باشد.

 مبارک شاه) شاه خویشتن( -2 -5

زیسته است که او را اه خوشین در سده چهارم هجری میمبارک شاه علوی، ملقب به ش

دانند که در میان ایالت لرستان ظهور مظهر خداوند و متولد از مادری باکره به نام ماماجالله می

کرده و آیین حقیقت را میان قسمتی از مردم لرستان رواج داده است. بنابراین توضیحات، محل 

یشتر افراد اهل حق بر آن اتفاق دارند. برخی نیز قرن ظهور شاه خویشتن، لرستان بوده که ب

اند و گاهی نیز  اند؛ اما محلی برای دفن او ذکر نکرده چهارم را برای زمان فعالیت او ذکر کرده
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[ غرق لرستان و کرمانشاه یها استان ینواقع در ب«]سمیره»گویند در آب رودخانه می

 .(18: 5141 خدابنده،گردیده است)

 ا سرهنگباب -1 -5

هجری در حوالی کوه شاهو که در دوازده  118بابا سرهنگ فرزند ابراهیم دودانی در سال 

باشد، متولد شد. در آن جا با شیوه درویشی زندگی [ میدر جنوب شهر سنندجسنگی نیمروز]

ای از فروغ خدایی خواند. گروه زیادی به او گرویدند و آیینش را  کرد؛ سپس خود را نمونهمی

فتند. زمان مردنش معلوم نیست، اما آرامگاه او را در روستای تویله اورامان]نزدیکی مهاباد[ پذیر

 .(15: 5105 ،زاده یصفاست)

 سلطان اسحاق -4 -5 

در قرن هشتم، سلطان اسحاق در مناطق کردنشین بین ایران و عراق ظهور کرد. او در قریه 

مد؛ اما پس از مرگ پدرش شیخ عیسی، به زو، بخش حلبچه عراق به دنیا آبرزنجه ناحیه شاره

کم باید او را منطقه اورامان ایران مهاجرت کرد، اگر او را مؤسس فرقه اهل حق ندانیم دست

بزرگترین مجدد و احیارگر این آیین دانست. او بود که مذهبی با عقاید و آیین مشخص ابداع 

 .(501: 5144 ،برنجکارد)کرد و اهل حق را از مناطق مختلف کردنشین دور خود جمع کر

سلطان اسحاق نه تنها گروندگان زیادی از روستاییان آن مناطق پیدا کرد، توانست طریقه 

های اهل  شیعی اهل حق را به صورت یک مکتب منسجم هماهنگ کند و همه گروه -صوفی

وی  .(13: 5181ی، الهزیستند با یکدیگر مرتبط و متحد کند)حق را که پیش از او پراکنده می

ای از جمله خانواده وی با او  شدیداً تحت تأثیر تصوف بود و همین مسأله باعث مخالفت عده

« پردیور»ها به کرمانشاه کنونی کوچ کرد و محلی را به نام شد. سلطان اسحاق به خاطر مخالفت

 .(156: 5143یان، اد یانجمن علمهای صوفیانه وی بود) بنیان نهاد که مکانی برای فعالیت

 یحونج و محدثان نامور زمان خود بود)ر.ک،بر آنچه گفته شد، سلطان اسحاق از علماء بنا

و با نصیری ها هم رابطه داشت و سپس خود شاگردانی تربیت کرد که  (851: 5181 ی،آباد

بیشتر یاران سلطان اسحاق در علوم  .(50: 5111 ،زاده یصفهمگی سرآمد زمان خود شدند)

موفقیت  ،سفه، حکمت، نجوم، الهیات، و تاریخ ملل، آگاه و متبحّر بودندمتداول آن زمان مانند فل

برخی از پیروانش معتقدند  .(15: 5141، سلطان اسحاق هم در همین نکته بود)صفی زاده

سلطان اسحاق عمر طوالنی در حدود سیصد سال داشته است و به همین جهت قرون مختلفی 

های فرقه اهل حق بوده تا  طان اسحاق نیز از زیارتگاهاند. مقبره سل برای زندگی او بیان کرده
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جایی که به اعتقاد ایشان هرکس نایل به زیارت آن شود ثواب زیارت خانه خدا را کسب کرده و 

اند گویند قبله اهل حق نیز همین جاست و بسیار با عظمت از آن یاد کردهبعضی افراد نیز می

نمایند که این محل در رقه را روبه این مقبره دفن مینویسند اموات این فتا جایی که برخی می

مرز ایران و عراق در روستای شیخان از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه واقع شده 

 .(10: 5141 خدابنده،است)

 های اهل حق خاندان -6

از اقدامات مهم سلطان اسحاق، عالوه بر ایجاد مکتب واحد از اهل حق، تأسیس  یکی

ای اهل حق است. عالوه بر آن بیشتر مراسم اهل حق مانند گرفتن روزه سه روز،  ه خاندان

های دیگر را بنیان  ها، انعقاد جمع و بعضی آیین مراسم جوز شکستن، یا سرسپردن به خاندان

نهاد. سلطان اسحق هفت خاندان در مکتب اهل حق تأسیس کرد. تقریباً بین فرقه، اتفاق و 

ها که بین یازده تا پانزده نفر خاندان در نوسان بوده که سر  ین خانداناجماعی وجود دارد که ا

 شود:سلسله و پیشوایان مشهور فرقه هستند و در ادامه به اختصار به معرفی آنها پرداخته می

سوار و  فرزند سید محمد گوره :خاندان شاه ابراهیمی منسوب به شاه ابراهیم -الف

ی در سده هشتم هجری به دنیا آمده و به دستور سلطان خاتون زینب دختر میرخسرو لرستان

 اسحاق برای ارشاد مردم به عراق به بغداد رفته است.

وی از مادری باکره متولد شد و به خاندان بابا یادگاری منسوب به بابا یادگار:  -ب

هم  .(156/ 5: 5143، ییفضادستور سلطان اسحاق برای ارشاد مردم هند به هندوستان رفت)

 کنند.ای از اهل حق، از آن خاندان در نواحی مزار شریف زندگی می نون نیز در افغانستان عدهاک

این خاندان منسوب به سید اکابر ملقب به خاموشی خاندان خاموشی)سید ابوالوفا(:  -ج

های این فرقه  بوده و سید اکابر فرزند سیدعلی و سید علی فرزند سیدابوالوفاء است. طبق نوشته

ظاهراً این  .(01: 5181، یالهابر)خاموش( در سده نهم هجری متولد گردیده است)سید اک

و « خاموشی»اند عمدتاً در استان کرمانشاه؛معروف به  خاندان که در نقاط مختلف ایران پراکنده

هستند. هم اکنون مقبره سید ابوالفاء در منطقه « بوالوفائی»در استان لرستان مشهور به

« سید عود»پس از وفات ابوالوفاء پسرش .(80: 5141خدابنده، شد)باکوهدشت مشخص می

نیز « ذوالنور»سید شیخ علی جانشین او شده اند. این خاندان را خاندان« اش نوه»و

 .(11: 5183 ین،الد خواجهگویند) می
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این خاندان منسوب به عالی قلندر در قرن هشتم هجری ساکن خاندان عالی قلندر:  -د

شاگردان سلطان اسحاق بوده است. او به دستور سلطان اسحاق برای ارشاد مردم و از « داالهو»

 .(156: 5143 یی،فضابه بغداد رفته و در آن جا به دست دشمنان کشته شده است)

این خاندان منسوب به میرسور که نام او سید میر احمد ملقب به خاندان میرسوری:  -ه

باشد که در اواخر قرن هفتم در ده اسحاق میفرزند شیخ عیسی و برادر سلطان « میرسور»

های اورامان و شهرزور فوت  از توابع شهرزور کردستان عراق متولد شده و در میان کوه« برزنجه»

 کرده است.

منسوب به سید مصطفی که در قرن هشتم در اورامان متولد  خاندان سید مصطفائی: -و

 و در همان جا فوت کرده است.

او نیز در اواخر قرن هشتم در اورامان از دنیا رفته و  یا بوعیسی:خاندان باویسی  -ز

گانه در قرون  های هفت هایی از او در نامه سرانجام باقی مانده است. عالوه بر این خاندان سروده

های الحاقی تشکیل گردیده؛ اما از ناحیه چه  سعدی چهار خاندان دیگر به عنوان سرسلسله

 .(81-81: 5141 خدابنده،ست)کسی منسوب شدند، معلوم نی

این خاندان به آتش بیگ فرزند محمدبیک لرستانی منسوب بیگی:  خاندان آتش -ح

هجری در گذشت و پس از او فرزندش سلطان محمودبیک،  5566هستند که در سال 

سید محمد »به خاندان  بیگی خود را شود؛ اکنون خاندان آتشخاندان میمسندنشین آن 

مشعشی  کنند و به همین خاطر این خاندان پیرو و سرسپرده خاندانمنسوب می« مشعشع

های اهل حق زیاد هستند و به علت زعامت  بیگی در میان خاندان هستند. پیروان خاندان آتش

خاندان سادات مشعشی اهمیت بسیاری دارند و امروزه، در بیشتر مناطق ایران مانند خرم آباد، 

زیارتگاه و  برند.یگر در شمال، خوزستان و تهران به سرمیبروجرد ماهدشت، ارومیه و نقاط د

« عباس بیک»نزدیک کرمانشاه است که مقبره باشکوه« کرّه بان»مرکز پیروان این خاندان در

یی، فضا ک،ر.شود)ه( از اوالد آتش بیک قرار دارد و عبادتگاه اهل حق شمرده می5161)وفات 

5143: 155). 

ان هم منسوب به فردی به نام سیدمحمدرضوی مشهور به این خاند خاندان بکتاشی: -ط

 ینواحد تدوباشد)باشد و در کشورهای حوزه بالکان و ترکیه دارای پیروانی میحاجی بکتاش می

 .(116: 5113، یکتب درس
رسد و محققان زادگاه بکتاش را نیشابور، تاریخ پیدایش این فرقه به قرن هفتم هجری می

ها از این گروه به  ن گروه با بقیه دارد در این است که در بعضی کتابدانند تفاوتی که ایمی
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 «بکتاشی»کنند و آن را فرقه عنوان فرقه جدا که از فرقه اهل حق ناشی شده است یاد می

نامند که در طول زمان اندکی از فرقه اهل حق، فاصله گرفتند. بکتاش، رهبر این فرقه در  می

را برجای گذاشته « والیت نامه»و« مقاالت»ابهجری در گذشت و دو کت 114سال 

قمری  5185است.خاستگاه این فرقه کشور عثمانی )ترکیه امروزی( بوده است و در سال 

های آنان  ای از مشایخ بکتاشیه را کشت و خانقاه ، خلیفه عثمانی عده«سلطان محمودخان دوم»

م( این  16)قرن « کمال آتاتورک»را تعطیل کرد و افراد این فرقه را پراکنده ساخت. در زمان

هایی از آنان در اطراف استانبول باقی مانده است.  فرقه رو به انقراض نهاد. امروزه فقط خانقاه

اعتقاد و احترام زیاد دارند در عین بکتاشیه به امامت دوزاده امام شیعه مخصوصاً امام صادق

مشخصه مسیحیت اعتقاد به  ترین حال شعائر مسیحی در میان عقایدشان بسیار است. مهم

تثلیث است که این فرقه نیز به آن روی آورده است؛ اهلل محمد و علی تثلیث این فرقه است 

دهند و بر سر عشای ربانی را انجام می این فرقه به پیروی از عیسویان، .(165: 5144 ی،پزشک)

نیست و نیز اعتقادی به دهند، شراب در نزد آنان حرام سفره خود، نان و شراب و پنیر قرار می

کنند و در نزد شیخ خود برگزار می« اعتراف»حجاب ندارند، عالوه بر این مانند مسیحیان آیین

 .(116: 5113 ی،کتب درس ینواحد تدوکنند)به گناهانشان اقرار می

ه.ق متولد 5511آنان به شاه هیاس منسوب هستند؛او در سال  خاندان شاه هیاسی: -ی

انی خود را مظهر الوهیت خواند و گروه زیادی از یارسان به او گرویدند و شد و در ایام جو

 خاندان شاه هیاسی را تشکیل  دادند.

این خاندان نیز به سیدحیدر ملقب به سید براکه منسوب هستند؛ او خاندان باباحیدر:  -ق

تل ه. به ق5136هجری در روستای توت شامی کرمانشاه متولد شد و در سال  5156در سال 

  .(151: 5143 یی،فضاخواند)رسید. او خود را مظهر الوهیت می

 اشتراکات و اختالفات -9

 یو اساس یقکه اختالف عمطورباهم دارند. همان یفرقه اهل حق اشتراک فراوان یها خاندان

 یانچند مورد از اشتراکات و سپس چند مورد از اختالفات آنها ب ینجابا هم دارند که در ا یزن

 .دشو یم

های فرقه، سلطان اسحاق )سهاک( را  سلطان سهاک: کلیه شاخه .5نقاط اشتراک:  -الف

ای را به عنوان پیر و دلیل، با وظایف  ها عده . پیر و دلیل: همه شاخه1 دانند.گذار فرقه میبنیان
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ها دارای شارب بلند و مقید به کوتاه  .داشتن شارب بلند: بیشتر شاخه1معین قبول دارند.

 دن آن هستند.نکر

حق، اعتقادی به شیطان های اهل  که بیشتر شاخهدر حالی شیطان: .5نقاط اختالف: -ب

، معتقدند شیطان در ظاهر «کرند غرب»های بابا حیدری و خاموشی اطراف  شاخه ندارند، اما

 ها که افراد بیشتر این شاخهدر حالی شارب: .1 رانده شده و در باطن مورد تأیید خداوند است.

شود که پیروان شاخه شاه هیاسی،رسماً اهمیتی برای آن دارای شارب بلند هستند؛ اما دیده می

 .(11و 18ص :5141 خدابنده، ،کرقایل نیستند)

 پراکندگی جمعیت -8

طرفداران این سلسله بیشتر در استان کرمانشاه و لرستان و در برخی شهرها از جمله تبریز، 

از مراکز  .(18: 5144، یگرانو د یاعروج نکنند)اکو زندگی میاسدآباد همدان، حوالی کرج و م

 گونه که گفته شد استان کرمانشاه است؛ گرچهمهم و اصلی محل زندگی فرقه اهل حق همان

در سطح استان و حتی در مرکز استان نیز به طور پراکنده تجمع دارند و در بعضی از محالت 

اما عمدتاً شهرهایی که جمعیت قابل  ه(هستند؛شهر کرمانشاه دارای پایگاه علنی)جمع خان

توجهی دارند عبارتند از: شهرستان کرند غرب، شهرستان سرپل ذهاب، قصر شیرین، شهرستان 

 .(4: 5101 ی،آباد یحونجکرمانشاه)مرکز استان()

در ایالت لرستان که در قرن چهارم هجری، مرکز مذهبی این فرقه تصور شده است، اکنون  

کوه و در میان ایالت گلستان سکونت دارند. در پشت ،ت به ویژه در مناطق دامغانپیروان حقیق

های هشتگرد و  دره ایاالت دیگر ایران به ویژه فارس، آذربایجان، در حوالی قزوین و تهران]در

( اما در خارج از ایران در کشور عراق و 11 :5141 خدابنده،زیستند)ای اهل حق می ورامین[عده

کرکوک،سلیمانیه،موصل،خانقین و هم چنین بغداد و حوالی :شهرهای کردنشین مانندعمدتاً در 

 .(11: 5101 ی،آباد آن، خانواده های اهل حق بسیارند)جیحون

افرادی از این فرقه در کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان نیز سکونت دارند و 

های ایرانی آنها را از  عروفند و اهل حقهایی وجود دارند که به بکتاشی م چنین در ترکیه فرقه هم

دانند.در کشور سوریه نیز جمعیت قابل توجهی وجود دارد که تحت های فرقه اهل حق می شاخه

 یگانی،گلپا یرباناللهی معروفند و عمدتاً در شمال و شمال غرب آنجا سکونت دارند) عنوان علی

5118 :861). 
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 های مذهبی کتاب -7
ق در  قریه 5144متولد«مجرم»متخلّص به«آبادی اهلل جیحون نعمت»یفتأل«فرق االخبار. »5

 ه.ق درگذشت. 5114جیحون آباد کرمانشاه، که پس از سیر و سلوک در سال 

نیز «شاهنامه حقیقت»که به این کتاب« آبادی اهلل جیحون نعمت»تألیف« ر متقارببح. »1

 مذهب اهل حق نهفته است.شود. در این کتاب که به منظم سروده شده، اسرار گفته می

زاده که به شعر سروده شده و هنگام نیاز با  صدیق نوشته،« کالم خزانه»یا«سرانجام. »1

 .(5103: 5101 ی،آبادانشود)آهنگ خاصی همراه با طنبور خوانده می

 بررسی عقاید، اصول و مبانی اعتقادی فرقه اهل حق -39

ادات تناسخی و حلول ذات، عرفان و تصوف عقاید و مبانی اساسی اهل حق، مخلوطی از اعتق

التقاطی و مسائلی برگرفته از ادیان ایران باستان، مانند دین زردشتی پیش از اسالم، هندوئیزم، 

اند و اساس  ه اسالمی به آن دادهمانوی و برخی ازمبانی مسیحیت و یهودیت بوده که بعضاً صبغ

اهل حق دوازده  .(13: 5141خدابنده، ارد)هیچ مطابقتی با اصول مسلم و متفق علیه اسالم ند

دانند اما حاصل و امام شیعه را می پذیرند و اصوالً شرایع گذشته و خصوصاً اسالم را بر حق می

 .(801: 5146 ی،بجنورد یموسوبینند)حقیقت همه آنها را در مذهب خود جمع می

ه نواحی الذقیه سوریه، های لبنان نصیری دروزی ای چون؛ اهل حق با غالت شیعی و فرقه    

های ترکیه، اسماعیلیه شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان مشابهت داشته و از طرفی  بکتاشی

که در بعضی مناطق، ای شباهت زیاد آنان با مسلک تصوف و دراویش انکار ناپذیر است به گونه

کوب در این رابطه ندکتر زری .(13: 5141 خدابنده،شوند)این فرقه به خانقاه دروایش ملحق می

که  ظاهراً آداب و مناسک اهل حق تا حد زیادی به آداب تصوف شباهت دارد؛چنان»معتقد است:

لزوم اجتماع آنها در جمع خانه، تقدیم نذر و نیاز، اشتغال به ذکر خفی و جلی، توجه به ساز و 

د، آداب مناسک ضرورت سرسپردن به پیرو مرش ،شودسماع که احیاناً به نوعی جذبه منتهی می

در ادامه .(31: 5181کوب،  ینزر«)اهل حق را به نوعی تصوف مخصوص تبدیل کرده است.

 شود.نمونه هایی از عقاید مهم اهل حق بیان می

 حلول و تناسخ -3 -39

حلول و تناسخ از اصول مهم عقاید اهل حق است که در واقع پایه و اساس آیین مزبور را 

ت این دو قسمت از عقاید آنهاست که اهل حق را از اسالم جدا توان گفدهد. میتشکیل می

گردد و نماید؛ چراکه حلول و تناسخ نه تنها از نظر اسالم مطرود است؛ بلکه کفر محسوب میمی
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ین، الد خواجهشاید حلول و تناسخ از ادیان هندی و زردشتی، داخل این آیین گشته است)

5183 :51). 

 مدن چیزی در غیر خود و در اصطالح به معنی حلول ذات خداحلول عبارت است از فرود آ

اند که خدا در اشیاء و در مرشدان حلول کرده است است در اشیاء و کسانی را که به این عقیده

اتحاد از صائبین و ، بعضی بر این باورند که اصل حلول .(511: 5113 ی،سجادحلولیه گویند)

این عقیده را از  .دانندائمه دوازده امامی را خدا می مسیحیان بوده و غالت شیعی که بعضی از

مسأله حلول مبنای اعتقاد به الوهیت امام  .(100: 5111 یلی،اردب یمقدساند)ترسایان فرا گرفته

های مختلف به میان مردم  باشد به این معنا که خداوند در جامهو برخی بزرگان میعلی

، سوم در گار، در مرتبه دوم در جامه امام علیآمده است. در مرحله اول در جامه خداوند

جامه شاه خوشین، در مرحله چهارم در جامه سلطان اسحاق، در مرحله پنجم در جامه شاه 

ویس قلی، در مرحله ششم در جامه محمدبیگ و در مرتبه هفتم در جامه خان آتش ظاهر شده 

پاکان و برگزیدگان همیشه ظهور روحانی حق در صورت جسمانی  .(500: 5144 برنجکار،است)

باشد و آن را گردش مظهر به مظهر گویند. این حلول به معنای لباس پوشیدن و در گردش می

گویند و این عنوان همان است که در « دون»کندن است که آن را به فارسی جامه و به ترکی

 .(1101/ 1: 5101 ی،آبادن یمبلغگویند)« کاروما»فلسفه برهمائی و هندوئی 

اند: انتقال روح بعد از فوت از بدنی به  چنین معرفی کردهسخ را در فرهنگ لغت فارسی تنا

ها  تناسخ وجه مشترک بیشتر جنبش .(، زیر واژه تناسخ5581/ 5: 5145ین، معبدن دیگر است)

های پیشرو زمان در قرون دوم و سوم بوده است که بیشترشان و یا به روایتی تمامی  و نهضت

اسی، مذهبی، فکری و اجتماعی جز آنان که در خط علویان به مبارزات خود های سی آن حرکت

ادامه دادند و تا عصر حاضر ماندگار شدند، همانند اهل حق، اسماعیلیان، دروزیان و چند مورد 

 تر مابقی در طول چند قرن از میان رفته و به نابودی گرائیدند انگشت شمار و کم اهمیت

 .(51: تا یب ی،سلطان)

که معروف است اهل حق هم چون دیگر معتقدان به تناسخ، مرگ را پایان قطعی  نچنا

دانند. آغاز هر زندگی و متضمن انقطاع حضور روح در این جهان و عبور آن به عالمی دیگر نمی

های  ها و مرگ زندگی به پیشواز مرگ رفتن و هر مرگ آغاز زندگی مجددی است؛ اما زندگی

است، این طی طریق طوالنی جزئی از پیمان خداوند با مردمان پیاپی برای نجات انسان 

روح مظهر یا جامه روح دیگری از  طبق نامه سرانجام، هر ذی .(816 :5146ی، موسواست)

ماقبل است و انسان باید هزار مرتبه متولد شود و هر مرتبه در قالبی زندگی کند تا در هزار و 
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میرد الزم نیست به صورت انسان دیگری ر که مییکمین مرحله بهشتی یا جهنمی شود و هربا

متولد گردد گاهی هم به اشکال مختلف و به صور متفاوت اعم از انسان، خزنده، پرنده و چرنده 

 .(08: 5111 ی،مردانبه دنیا بیاید)

تناسخ در اصل دو نو ع است؛ تناسخ نزولی و تناسخ صعودی، نزولی آن است که در طول 

ت و ستم به دیگران، پیشه وی بوده و دور دیگر در سختی به سر برده حیات مرتکب اعمال زش

 یمدرسگر شود)تا کیفر عود قبلی را ببیند یا از مرتبه انسانی به مرتبه نوع حیوانی جلوه

های بعدی آن متناسب با اعمالی خواهد بود که  ( و به این ترتیب جامه116: 5103، یچهارده

ارهای نیک و اعمال خوب از او سر زند به جامه ثروتمندان و انجام داده است. در صورتی که ک

اشخاص مرفه خواهد رفت و اگر مرتکب اعمال زشت و ناپسند شود به جامه فقرا درخواهد آمد، 

دچار مصائب و نامالیمات خواهد گشت تا از این راه جزای کردار خود را ببیند پس از عوض 

 را که عبارت از بقا و ابدیت است خواهد پوشید.هزار و یکمین جامه خود « هزار جامه»کردن

روی اصل اعتقاد به تناسخ است که اهل حق معتقدند که یک عده از پیشوایان آنها در اعصار 

و حتی  ، یاران حضرت حسینگذشته در جامه پیغمبران و صحابه حضرت محمد

اند  مردم جهان پرداخته دوازده امام معصوم، عرفا و سالطین به دنیا آمده و به ارشاد و هدایت

 مثالً به عقیده اهل حق، حضرت شیث، نوح، صالح، یعقوب، ایوب، شعیب، یونس و مسیح

های گوناگون در میان مردم  اند و همین بنیامین است که در جامهعبارت از همان بنیامین بوده

 .(51 :5183 ،ینالد خواجهظاهر گشته است )

 نبوت -2 -39

اهل حق، مسلک آنها از نظر آیین باطنی آخرین منزل )مرحله( وصل به عقیده برخی افراد 

گویند برای رسیدن به حق، بشر باید مراحلی را طی نماید؛ این مراحل از نظر به خداست و می

 آنها به ترتیب زیر است:

ای در ادیان مختلف به طریق  مرحله اول: عبادتی است جسمانی در عالم ناسوتی که هر فرقه

نمایند، این مرحله را مقام شریعت گویند، تأثیرش آن است که عامل را فقط ل میمخصوصی عم

خوانند. مرحله دوم: عبادتی « من اهلل»دارد، چنین عابدی را عابد از اعمال زشت و ناپسند باز می

است فارغ از قیود ارکان جسمانی و اذکار ربانی، محل آن از سینه به قلب است حاصلش حضور 

باشد به تعبیر دیگر عالمی است تر از مرحله اول  میتر و رفیعق معنوی است. بزرگقلبی و اشرا

مرحله سوم:  .خوانند« ابااهلل»ملکوتی، این مرحله را مقام طریقت گویند و چنین عابدی را عابد

عبادتی است از مرتبه قلب ارتقاء به مرتبه نفس ناطقه روحانی یافته و فارغ از هستی ماده و 
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شته است این مرحله را مقام عرفانی و معرفت به نفس گویند. مرحله چهارم: صورت گ

کران توحید الهی محو گشته روحش عبادتی است از خود بی خود شده مانند قطره به دریای بی

به مبدأ اصلی حق و حقیقت واقعی اتصال یافته، این مرحله را مقام حقیقت و عالم الهوتی 

این مرحله  .(513و511: 5181 ی،الهخوانند)ر.ک. « فنا فی اهلل»دگویند و چنین عابدی را عاب

ای از اهل حق مدّعی آن هستند و معتقدند مقصود و اساس  همان چیزی است که عده

مذهبشان حقیقتی است که سبب خلقت موجودات است به همین خاطر مذهب این فرقه مملو 

به حلول و تناسخ بوده است که معتقدند از اسرار حقیقت است اعتقاد به نبوت همراه با اعتقاد 

تنان، هفت سردار و قولطاسیان در اسرار گذشته در جامه  پیشوایان آنها مثل هفتای از  عده

و یاران آنها به دنیا آمده و به ارشاد و هدایت و ائمهپیامبران و صحابی پیامبر اکرم

هم باید گفت که بعضی از البته این را  .(561: 5141خدابنده، مردم جهان پرداخته اند)

کنند. برای مثال یکی از این افراد تصریح نویسندگان مشهور آنها، عصمت پیامبران را انکار می

گویند پیامبران معصومند. جز خدا که هیچ نقطه ضعفی ندارد، من مخالفم که می»کند:می

 .(583/ 5: 5111ی،اله«)شودمخلوق بدون نقطه ضعف نمی

 آخرالزمان -1 -39

تر  هل حق و به خصوص گروهی از بزرگان ایشان درباره احوال آخرالزمان و به بیان دقیقا

اند که در حد خود جالب توجه است، آنها نیز  هایی کرده انجامد پیشگوییو قایعی که بدان می

جهان را فرا خواهی امام حسینمانند شیعه دوازده امامی معتقدند که در آخرالزمان خون

های های اهل حق، پیش از وقوع آخرالزمان جنگ بینی چنین بنابر پیشهمخواهد گرفت، 

در  هم تعبیر شده است.« جهانی طوفانی»عظیمی در خواهد گرفت که از آن احوال به

برترین تجسم الوهیت ظهور و حضور خواهد شک حضرت علی بی« جهان طوفانی»این

هل حق( و سلطان اسحاق بر همه شود) مذهب اداشت در آخرالزمان همه ادیان یک دین می

 .(815: 5146 ی،موسوکند)سروری می

 معاد -4 -39

اهل حق حیات پس از مرگ را نیز بر پایه همان اعتقادات تناسخی و حلولی تعبیر و 

باره یکی از افراد این فرقه اند. گویی معاد در همین دنیا خواهد بود و در اینتفسیر نموده

ایان اهل حق و روی اصل اعتقاد به حلول روح فقط جسم شخص طبق نظریه پیشو»نویسد: می

گردد؛ ولی روح او بر حسب اعمالش به جسم دیگری متوفی از بین رفته و به خاک تبدیل می
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یکی از افراد اهل حق در جواب سؤالی  .(31: 5111، یقباد«)نمایددر همین دنیا حلول می

گونه است؟ پاسخ داده است که روح صد که روح و آخرت، جهنم و بهشت در فرقه اهل حق چ

گیرد اگر کارهای خوب کرده در صد وجود دارد؛ ولی پس از مرگ در شخص دیگری قرار می

دانند باشد در جسد بعدی راحت است وگرنه ناراحت خواهد بود. آنان روح را جزئی از خدا می

ر است که وی را کرده و به همین خاطظاهر  و معتقدند خدا خود را در وجود حضرت علی

 .(5118/ 1: 5101 ی،آبادان یمبلغ ،ر.کاند) خدا گفته

 آفرینش جهان -5 -39

اهل حق معتقدند که آفرینش در دو مرحله اصلی انجام شده است: یکی خلقت جهان 

ها در دفترها و متون دینی ایشان به  معنوی و دیگری خلقت جهان مادی، این افسانه

گاه که اراده خداوند به آفرینش موجودات است. گویند: آن های گوناگونی حکایت شده صورت

بود که از زیر بغل خود خلق کرد. نام او را جبرئیل « بنیامین»تعلق گرفت، نخستین مخلوق

گذاشت و خداوند پس از خلقت جبرئیل،او را در پهنای دریای محیط)مدیترانه( رها کرد؛ 

دیگر از بطن دریا، پیدا شدند که با  هزاران سال گذشت تا به درخواست جبرئیل، شش تن

جبرئیل هفت تن شدند: جبرئیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، حورالعین، عقیق و یقین. پس از 

و « مادی»خلقت هفت تن، خداوند نخستین عهد و میثاق خویش را با آنان بست و دو جهان،

قسم متمایز و متضادند، را خلق فرمود. مخلوقات این عالم برحسب عنصر اولیه دو « معنوی»

و قسمت دوم « زرد گالن»قسمتی از گل زرد آفریده شده و قسمتی از گل سیاه، قسم اول را

اهل نورند و ایشان را دو پیشوا بوده که یکی پس از دیگری « زرد گالن»نامند.« سیاه گِالن»را

برای ایشان دو اند،  آمده است و آن دو بنیامین و محمدند؛ اما قسمت دوم از آتش و تاریکی

 .(45 :5104، مشکورگویند)« خنّاس»و دیگری را« ابلیس»پیشوا آمد یکی

 ارکان اهل حق -33
های اهل حق آن است که اهمیت زیادی برای پاکی و پاکیزگی قایل شده و  یکی از ویژگی

اند. به عقیده آنها قسمت اعظم پاکیزگی مانند غسل، تیمم،  آن را مبنای این مسلک قرار داده

آید. به همین خاطر مذاهب اهل حق بر چهار رکن قرار دارد که جزو عبادات به حساب می

 عبارت است از:

پاکی: به معنی پاکیزگی و طهارت است. بر هر پیرو مسلک اهل حق واجب است که  -الف

خود را پاک و طاهر نگه دارد و در پاکی ظاهر و باطنش کوشا باشد؛ یعنی جسم، جان، لباس، 
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 ،فکر و کردارش را پاک نگه دارد و خود را به ناپاکی نیاالید که این عمل مایه نشاطمکان، 

و پاکی دل، درون جسم و جان، مایه پاک شدن  گرددروان آدمی می ،جان،روشنایی جسم

 شود.های درونی مانند شرک و کفر می پلیدی

اِهدِنَا فرماید:د که میجا آوردن فرمان خداونراستی: به معنی راه راست است؛ یعنی به -ب   

این راه که حق تعالی ما را به آن ما را به راه راست هدایت فرمایعنیالصِّراطَ المُستقیم

فراخوانده، راه اعتدال، اتحاد و استقامت در همه کارهاست. پس همه باید از این راه پیروی کنند 

که به این راه گردند. آن کسانیهای دیگر نروند تا دچار تفرقه و پراکندگی ن و به دنبال راه

 .(80: 5141زاده،  یصفاند، عبارتند از: انبیاء،اولیاء، صالحان، راستگویان و شهیدان) رفته

نیستی: به این معنا که فرد اهل حق باید صفات رذیله،کبر،غرور،خودپسندی و  -ج

های شهوانی  خودخواهی را از خود نیست و نابود کند و به گرد هوا و هوس نفسانی و طغیان

 خوانده شده است.« مقام فضاء»نگردد. در اصطالح عرفان اسالمی این رکن تحت عنوان

ای  ردآ: معنای این واژه در زبان کردی، یاری کردن و کمک رساندن به خلق است به گونه -د

رکن اهل حق در این بیت  که در آن ریا نباشد و به خاطر رضای خدا صورت گیرد. این چهار

 شود:زبان کردی چنین خالصه میشعر به 

 5پاکی و راستی، نیستی و رِدآ  یاری چار چیَون باوری و جا

 

 احکام و فروع و آداب و رسوم فرقه اهل حق -32
چنین هم، در مسلک اهل حق احکام و فروعی نیز وجود دارد، مانند نذر و نیاز، روزه و نماز

برخی از آنها با احکام اسالم تفاوت دارد  خانه که آداب و رسومی مانند سرسپردن، جمع و جمع

اند. با این حال در ادامه برای  هایی است که برخی از مرشدان یا دراویش درست کردهو بدعت

 به بعضی از آنها پرداخته شده است:شناخت بیشتر این فرقه به اختصار 

 احکام و فروع -3 -32

محلی در غرب شهرستان پاوه که « رپردیو»بنابر احکام عقیدتی قبله اهل حق،: قبله -الف

خاک و دفن « پردیور»جایگاه سلطان اسحاق است معرفی شده که اهل حق، مردگان را رو به

البته بعضی از آنها  .(10: 5111، یمردانکنند)ها را هم رو به آنجا ذبح می نمایند و قربانیمی

                                                 
1

.(150 :5143یی، فضایعنی: دین دارای چهار چیز است: پاکی، راستی، نیستی و ردآ). 
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خانه را  جمع یی دیگر کعبه ومعتقدند که هرجایی که ذات حق باشد، حکم کعبه را دارد و در جا

 .(11و 166/ 5: 5111 ی،اله پندارند)رک، یکی می

آنچه به تواتر رسیده این است که نماز در میان فرقه اهل حق جنبه وجوب ندارد : نماز -ب

جای دهند و بیشتر بهو خواندن آن استحبابی است. بنابراین نسبت به ادای آن اهمیتی نمی

لیت این تکلیف از خانه و دادن نیاز مسؤو ستن در جمععتقدند که با نشدهند و م نماز، نیاز می

بخشی از افراد این فرقه نیز نمازها را انجام داده و  .(05 :5183 ،ینالد خواجهشود)آنها سلب می

انفرادی خود و  ،عمالً عامل به احکام عبادی اسالم هستند و این افراد به صورت پراکنده

ها  بیگی و مشعشی های این فرقه نیز مانند آتش اند، بعضی از شاخه کردهشان را هدایت  خانواده

اند؛ اما باید پذیرفت بخش  آورند و اتفاقاً با استقبال خوبی مواجه شدهرسماً نمازها را به جا می

خوانند، گرچه ممکن است منکر حقیقت آن وسیعی از فرقه اهل حق رسماً نماز نمی

اهل حق معتقدند ادای نماز برای تقرب به خداوند است که  .(500 /1: 5141خدابنده، نباشند)

اند تا آنجا که همیشه با خدا هستند و دیگر نیازی به نماز  آنان در دوره خانقاه تمرین کرده

 و 5111/ 1: 5101، یآبادان یمبلغ .ر.کدهند)نیست و فقط به جای آن در هر هفته نیاز می

5111). 

هل حق، نذر و نیاز از اهمیت خاصی برخوردار است که به طور در مسلک ا: نذر و نیاز  -ج

گیرد: اول؛ آن چه بنا به دستور مقرره احکام شرعی با قصد قبلی یا کلی به دو طریق انجام می

هایی که به دستور اهل حق به صورت نذر با تشریفات خاص در  شود. دوم؛ خوراکیآنی انفاق می

گردد و معتقدند که نذر دارای این خواص مندان اطعام میجمع اهل حق، دعا داده شده و نیاز

نیاز؛ب( تقویت روح و تشدید ایمان؛ج( است: الف( اظهار بندگی و نیازمندی به درگاه خالق بی

ازدیاد برکت دنیوی و اخروی. به همین جهت از دادن نذر به کسانی که احترام برای آن قائل 

/ 1: 5104 ،صدرکنند)اند قویاً خودداری می وردهنیستند و نیز به کسانی که حرام شرعی خ

 باشد:آنان شش نوع نذر دارند که به قرار زیر می .(051
. خدمت: برای خدمت، چهار کیلو برنج، نیم کیلو روغن، یک خروس و یک من نان الزم است 5

 شود.خانه خورده می که با مراسم خاص در جمع

خانه  اشت و انعقاد جمع با تنبور زنی و تواضع در جمع. نیاز: نذری را گویند که برای بزرگد1 

 شود.گیرد و پس از برگزاری خورده میانجام می

خانه  . شکرانه: نذری را گویند که برای سپاسگزاری و رسیدن به آرزوی خود، پیشکش جمع1 

 شود.گردد و مانند نیاز برگزار میمی
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باشد که پس بزه، شکر، بادام، قاووت و نمک می. آنچه از دیدگاه مردم مانند قربانی است. خر8 

 کنند.هایی از آن را بخش می از برگزاری جمع و دعاخوانی، قسمت

های حالل گوشت، جوز، انار و گردو  آید، عبارت از ماهی. آنچه در حکم قربانی به شمار می1 

 است.

وس، گوسفند،گاو، شتر، گوزن شوند، عبارتند از: خر. قربانی: جاندارانی که برای قربانی ذبح می0 

 .(81: 5141زاده،  یصفو آهوی نر)

بر هر اهل حق، شامل مرد و زن، تکلیف شرعی است که هر : روزه اختصاصی اهل حق -د

های  دار باشد،در مورد تاریخ این سه روز، بین خاندان ساله به موعد معین سه روز متوالی روزه

توان گفت که موعد آن معموالً در زمستان می اهل حق، اختالف نظر وجود دارد. همین قدر

نامند. مرنو می« مرنوی»است در مورد نام این روزه هم، اختالف است؛ ولی بیشترشان آن را نیت

یعنی غارنو و مربوط است به زمانی که سلطان اسحاق به اتفاق سه تن از یارانش مورد تعقیب 

و عراق کنونی در غاری که پدیدار شده مرز ایران « شندرکوه»دشمنان قرار گرفته در کوه 

بود،سه شبانه روز به حالت روزه گذراندند و از آن به بعد  قرار شد هر ساله به همان موعد، افراد 

دار باشند. اهل حق برای این روزه اهمیت عرفانی و روحی خاصی قائلند و اهل حق سه روز، روزه

های آن سه  اهل احق در شب .(051/ 1: 5104 ،صدرداند)جزو ارکان مسلک خود محسوب می

 پردازند.یعنی به اعتکاف می پردازند؛به عبادت و نذر و نیاز می خانه( )جمها خانه روز، در جمع

آورند و میان مردم حاضر  هرخانواده در صورت امکان هرشب به مقتضای امکان مالی، نذری می

 .(111 :5143 یی،ضافکنند)کنند و برای رفع مشکالت و بلیات نیت میبخش می
از اتمام سه روز یعنی در شب چهارم با آداب به خصوصی روزه خود را  اهل حق پس

کنند و این شام را که در حقیقت به منزله جشنی افطار می« شام حق»شکنند و با صرف می

پزند و آنان در روز سوم، نان روغنی می .(001: 5136 یقت،حقنامند)است، جشن خداوندگار می

گویند و هریک مقداری برنج و روغن و یک خروس یک ساله به چهارم را عید سلطان می روز

 .(5111/ 1 :5101 ی،آبادان یلغبم ،ر.کشوند)برند و سپس مشغول نیاز میخانه می جمع

به هریک از پیروان اهل حق واجب است که در سن بلوغ ازدواج کنند. این : ازدواج -ه

ل است، نه به خاطر لذت و شهوت رانی. پسر و دختری که برای ازدواج پیوند برای ادامه نس

خانه  بندند باید در یک روز مقرر برای انعقاد پیوند همسری به جمعازدواج با همدیگر پیمان می

خانه پس از مراسمی خاص، سید و بزرگ این گروه، آنان را با راه و روش زندگی  بروند و در جمع

بیشتر  .(18: 5141زاده،  یصفکند)دوستی و الفت باهم توصیه میکند و به پاکدامنی،  آشنا می
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 دانند سازند و طالق را جایز نمیزن می کنند و با یک اهل حق تعدد زوجات را رد می

البته این امر در بین آنها به معنای ردّ چند همسری نیست؛  .(110 :5116 ی،پطروشفسک)

تواند به احکام اسالم عمل شته باشد میچراکه معتقدند اگر کسی خواست زن دیگری هم دا

باید افزود  .(5118/ 1 :5101ی، آبادان یمبلغ. ر.کای)کند، اما به صورت عقدی باشد نه صیغه

این قوم، تبلیغات مذهبی ندارد و هرگز دیده نشده است که برای انتشار مذهب خود، عالمی را 

 .(003 :5136 یقت،حقبه اطراف روانه کنند)

 و رسوم آداب -2 -32

اند این آداب و رسوم از  ای که مدعی این فرقه آداب و رسوم مخصوص به خود داشته، به گونه

شود و یکی از اموری که این فرقه را از بقیه مسلمانان افتخارات و اختصاصات آنها محسوب می

برای دهد، بنابراین الزم است کند، همین آداب ویژه و اهمیتی است که فرقه به آن میجدا می

 ای داشته باشیم: های مهم آنها نیز اشاره شناخت بیشتر این فرقه به آداب و رسوم و مراسم

یکی از رسوم مذهبی اهل حق، رسم نامگذاری نوزادان است که : مراسم نامگذاری -الف

، «نامه سرانجام»باشد. بنابر نوشتهطور کلی چگونگی آن شبیه آیین تعمید مسیحیان میبه

خانه  واده اهل حق نوزادی متولد شود، پس از یک هفته او را با تشریفاتی به جمعهرگاه در خان

کنند و لباس تمیزی دهند. نوزاد را قبالً تمیز میبرند و آیین نامگذاری را درباره او انجام میمی

را به کنند. نوزاد برند. در آنجا نیازی آماده میخانه می پوشانند و برای نامگذاری به جمعبه او می

گذارد و برای سعادت و سپارند. او دست راست خود را زیر سر کودک می رئیس جمع خانه می

-کند و سرودهای پیر بنیامین را میخوانند و سپس به صورت او نگاه میخوشبختی او دعا می

کنند و پس از آن هر خانه هم در مراسم خاصی دست به دعا بلند می خواند و حاضران در جمع

خوانند و سپس نیاز را به حاضران در ا که برای نوزاد برگزیده باشند به گوش او مینامی ر

هایی که به فرزندان خود  اهل حق بیشتر نام .(150 :5143 یی،فضاکنند) خانه تقسیم می جمع

است،مانند: « علی»ها مختوم به گذارند، از اسامی اسالمی است؛ لیکن بیشتر ناممی

 .(030 :5136 یقت،حق)علی، محمدعلی اسعلی، عب امامعلی، قربان

 ترین آنها عبارت است از: ماهل حق بودن شرایط خاصی دارد که مه: سرسپردن -ب

باید که از نسل اهل حق باشد و پس از تولد در خانواده پیروان آئین حقیقت تحت  -5

 سرپرستی و مراقبت کامل قرار گیرد.

 به موقع عمل نماید.تمامی دستورات و تکالیف آیین مزبور را  -1 
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اش سپرده شود. طفل به آن خاندان سرسپرده پس از تولد به خاندانی که اولیای -1 

بنابراین این موضوع سرسپردن یکی از شرایط اصلی و مهم اهل حق بودن است و باید پس از 

نی او تولد طفل اعم از دختر و پسر در اولین فرصت پس از نامگذاری به وسیله ولی یا وکیل قانو

وقتی کسی بخواهد سربسپارد، باید  .(11: 5183، ینالد خواجهمراسم سرسپردن به عمل آید)

طبق شرایط مقرره، جمعی تشکیل شود دست کم از هفت نفر افراد سرسپرده که آن جمع را 

. یک عد جوز) یک نوع 5نامند. در مجمع جوز باید وسایل زیر از پیش آماده باشد:جمع جوز می

. یک تکه پارچه سفید یکرنگ استعمال نشده که به 1ی معطر که بویا نیز گویند(. میوه جنگل

. مقدار نیاز از هر جنس باشد، ولی اگر فراهم آید شاخ نبات بهتر 1گویند. « شد»اصطالح عرفا

. سکه محمدی 0. وجه پای جوز که از پول رایج زمان و مکان است. 1. یک قربانی. 8است. 

، صدر. یک شیء برنده )چاقو()1رد بحث به وسیله چاقو در روی آن. جهت خرد کردن جوز مو

از این مرحله به بعد است )جوز شکستن( که هیچ کدام از قوانین شرع به طور  .(051: 5104

گیرند و فروع دین را عمل نمیخوانند، روزه شود، نماز نمیرسمی و حتمی مراعات نمی

 .(118: 5111 ی،احدوشوند) کنند و وارد فرقه اهل حق می نمی

اهل حق در محلی جمع و با تشریفات خاصی مشغول عبادت و خانه(:  )جَمخانه جمع -ج

شوند. عده حاضر را جمع و آن مجمع را جمع خانه خواندن اوراد مخصوص به خود می

خانه  در نزد فرقه اهل حق، آنچه که بیش از همه اهمیت دارد، جمع .(15: 5111 ی،مردانگویند)

ای برای نزدیکی و تقرب به  نیاز دادن و قربانی کردن است. برگزاری این سه عمل، وسیلهرفتن، 

خانه بهترین محل برای راز و نیاز و برآوردن حاجات  خدا و درک عوامل معنوی و جمع

خانه سخنان دنیوی بر زبان نرانند  در جمع .(11: 5141زاده،  یصفمستمندان و نیازمندان است)

 .(588 :تا یب ی،مدرسیشاوندان گریه و زاری نکنند)و در سوگواری خو
شوند، اما به سن اند از طایفه حساب نمی ها تا موقعی که بزرگ و بالغ نشده نین بچهچهم

دهند،ولی پیش از آن فقط در خارج از محوطه یازده سالگی که رسیدند به جمع راهش می

 مراسم انعقاد جمع به شرح زیر است: .(41: 5181 ی،ساعدبینند)شوند و مراسم را میجمع می

خانه شود باید خضوع، خشوع و حضور قلب با ذکر یکی از  خواهد وارد جمعنفر اول وقتی می

ای به جا آورده و از طرف راست دو زانو رو به قبله بنشیند.  خانه سجده اسماءاهلل در آستانه جمع

ستِ یکایک حاضرین را تا آخر نفرات بعدی هم پس از به جا آوردن سجده، از سمت راست، د

ای به افتخار ورود خود به جمع بجا آورده، با اجازه جمع دو زانو در محلی  بوسیده دوباره سجده

خوان در طرف راست  خانه و کالم نشیند؛ ولی سید یا نایب سید در مقابل آستانه جمعخالی می
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خانه سرپا بایستد و تا  ه جمعنشیند و خادم نیز باید در آستاندر طرف چپ سید می« خلیفه»و

افراد اهل حق انعقاد این جمع را در  .(34: 5141، یمردانختم مراسم جمع حق نشستن ندارد)

خانه  قلمداد کرده و برای شرکت در جمعحال نجوا و استغاثه به درگاه خدا و اهل بیت کرام

رات که به صورت خوراکی باید نذری به جمع، تقدیم داشته و پس از مراسم دعا و نماز تمام نذو

شود و افراد آن را با احترام به عنوان تبرک دریافت خانه تقسیم می است،میان افراد جمع

جایی که تمام این آداب و رسوم را سلطان اسحاق تأسیس و مرسوم کرده است، کنند. از آن  می

 :5148 یی،فضاگذارند) یدانند و به آن احترام مل حق میاو را احیاء کننده و بنیانگذار طریقه اه

آداب و رسوم مختص به خود دارند و اهمیت بسیاری برای  ،باید اذعان کرد اهل حق، عقاید .(8

خانه و یا سرسپردن که به طور کلی آنها را از عقاید شیعه جدا  آن مراسم قائلند از جمله جمع

ود دارند که عقاید و کند. البته این را هم باید گفت که در میان اهل حق نیز افرادی وجمی

به هر حال اکثریت ایشان با  اند؛ اما عقاید غالیان فاصله گرفتهاحکام اسالمی را قبول دارند و از 

 کنند.همین اعتقادات و آداب و رسوم زندگی می

 

 جه ـنتی

و  غلو کردندتوان ردپایی از افرادی یافت که در مورد بعضی از اماماندر سراسر تاریخ می

گران را فراهم و وسیله گمراهی خود و دیراء و عقاید باطل به بیراهه رفتند مدن آبا پدید آ

، شود که دیدگاه قرآن و اهل بیتهای به عمل آمده این نتیجه حاصل می دند. در بررسیکر

اند. فرق و مذاهب گوناگون، دالیل نسبت به موضوع غلو کامالً منفی و به نکوهش آن پرداخته

روی در  وجود آمدن دارند که از جمله علل پیدایش اعتقادات غلوآمیز، زیادهمتفاوتی برای به 

ستم امویان و ضعف ، عالقه و دوستی، احساس کوتاهی و تقصیر نسبت به گذشته، فشار

از جمله حلول  یخاص یدعقا .سکونت دارند یراندر مناطق غرب ا یشتربآنان خداشناسی است. 

 یعیانش یدبا عقا یاساس یرتمغاکه دارند یعلحضرت  یتو تناسخ و اعتقاد به الوه

حضور در آن از جمله  که دارند که فقط مختص به خودشان است یآداب و رسوم ینچن هم،دارد

با همین دست عقاید مخصوص به خود حق فرقه اهل .باشد یجمع خانه و مراسم سرسپردن م

 د.ان اسالم و احکام اسالمی گرفتهدر طول تاریخ فاصله زیادی از 
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 3معصومه اکبری

  عهیش ثیدر حد یو گاهیو جا نیزراره بن أع یزندگ

 دهـچکی
 

های نشر مواریث حدیثی شیعی بوده است و خاندان  حوزه کوفه یکی از پایگاه
شناسان حدیث این حوزه بوده و جزء کار« زراره بن أعین»و خصوصاً« أعین»

 ،عنوان صحابی خاص صادقینشاگردان زیادی را پرورش داده است. وی به

 در نشر روایات ایشان داشته است. نقش کلیدی
مار به ش و به علت انجام خدمات بی زراره جزو اصحاب اجماع طبقه اول بود

مذموم و جعلی  رو اخباراز این ورد طعن و حسادت غُالت قرار گرفت؛م ،شیعه

چندی در مورد وی منتشر شد که با دفاع امامان شیعه از این شخصیت رفع ابهام 
ای محبوب و به عنوان چهره« زراره بن أعین» با وجود جایگاه برجسته گردید.

و راوی روایات معتبر و متعدد از ایشان، با این حال صحابی خاص صادقین
ها به صورت روایات ذم که عمده آن« ارهزر»گاهی وجود ابهاماتی درباره شخصیت 

نماید که نسبت به ابعاد مختلف زندگی ایشان به گردد اقتضاء میمیازبه زراره ب
ویژه بُعد علمی وی در زمینه حدیث مطالبی به نگارش رسد تا سایرین با این چهره 

 . روشن گردد یگاه واقعی آن صحابی شیعه،جا شنا شوند وآحدیثی بیش از پیش 

شیوه توصیفی و تحلیلی و به اعتبار  ،به اعتبار نوع تحقیق که این تحقیق     
سعی شده است تا اطالعات با  آن درباشد،  ای میکتابخانه ،آوری اطالعات گرد

 های رجالی و تاریخی تدوین شود تا موثق و دارای سند باشد.توجه به کتاب
 

 .عهیش ثیحد کوفه،حوزه  ن،یآل أع ،بن اعین زراره  :دیـگان کلیواژ 

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. . دانش 5
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 دمهـقم

، عالمان دین و فقهای امت و صحابه ، امامان معصومپس از عترت پیامبر

ها و عصرها های فرهنگ دینی و ترویج آن میان نسلراستین، نقش اساسی در تحکیم پایه

 دارند.

متعهد و امین شیعی که در پایداری و استحکام فرهنگ  فقیهانِ ،شناخت این عالمان

گردد. ها میاند، سبب اعتماد به ایشان و روایات منقول از آنای داشته ی نقش ارزندهاسالم

زراره »توان بههای درخشان حدیث شیعه میقدر و چهرههای گراناز میان این شخصیت

که از خاندانی اهل علم و فضلیت بود، اشاره نمود.شاگردی در محضر « بن أعین

اینکه همین شاگردی و است؛ چه« زراره»ها و فضایلاز جمله بارزترین ویژگی صادقین

ریزی ساختار پایه مندی از محضر این دو امام بزرگوار عامل مهمی در نشر فقه شیعه وبهره

داشته عقاید شیعی بوده و نقش اساسی در ثبت، ضبط و نشر روایات ائمه معصومین

کند، اهتمام شیعی ممتاز می را از دیگر رجال علمی« زراره»هایی کهاز جمله ویژگی است.

ضبط اقوال و روایات  ،واسطه در زمینه ثبت به صورت بی وی در دریافت کالم امامان

نقل  ای که بیش از دو هزار حدیث از وی بدون واسطه از امامایشان بوده است، به گونه

 شده است.

رخی علوم دینی تبحّر وی در ب تا با گردآوری روایات زراره،سعی شده  در این پژوهش،

چون فقه و کالم مشخص گردیده است و از سوی دیگر شناختی در خور توجه و شایسته 

 ین منظور کتب حدیث، رجال و تاریخاز این محدّث موثق حاصل گردد. برای رسیدن به ا

باشد و نرم افزار گنجینه روایات نور، برای تحقیق و که ترجیحاً از منابع دست اول می

 شده است. بررسی استفاده

 بن أعین زراره و منزلت شناخت زندگی -3

بوده از راویان و اصحاب خاص امام باقر و امام صادق« زُراره بن أعین شیبانی»

:5115باشد.)طوسی، اره لقب او می)همان( و زر« ربهعبد»(. نام او 110: 5113بغدادی، است)

-( دانسته511)همان: « علیابا»( برخی 511: 5111)زراری، « ابوالحسن» ( کنیه او را 158

ای زراره!  اسم تو در اسامی اهل بهشت » به او فرمود:اند. از زراره نقل است که امام صادق
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بلی فدایت شوم! اسم من عبد ربه است و لیکن لقبم »سپس گفتم: « باشدبدون الف می

 .(164: 5154طوسی، «)باشد زراره می

 516اما تاریخ وفات او را سال ؛اندبیان نکردهنویسان  یک از شرحسال والدت او را هیچ

( بیان داشتند و گفته شده 83: 5181هجری)امین،  584( و برخی 806: 5116هجری)نجاشی، 

)عقیلی،  موطن وی کوفه بوده است و (510: 5111)زراری، در زمان وفات، هفتاد سال داشته

و این دو امام بزرگوار را درک زندگی ، او در زمان امام باقر و امام صادق (.1/30: 5110

هرکس که زراره بن » آمده است که« اختیار معرفه الرجال» کرد. در روایتی به نقل از کتب

او دو ماه یا کمتر بعد از شهادت امام  .«را درک کرده استأعین را درک کرده امام صادق

 (.111: 5154که مریض بود وفات یافت)طوسی،  در حالیصادق

که از خاندان «ابوغالب زراری» هجری تخمین زد. 46توان والدتش را در سالیترتیب م بدین

زراره فرد خوش سیما، تنومند و سفید پوست »گوید:های فردی او میزراره بود در مورد ویژگی

شد در حالی که کالهی سیاه بر سر و عصایی در دست داشت و بود. برای نماز جمعه خارج می

ایستادند و به ظاهر جمال و اهر بود. مردم در دو طرف راه او میاثرسجده در پیشانی اش ظ

رسید. تنها عبادت  نگریستند. او اهل بحث و مناظره بود و هیچ کس به پای او نمیهیبتش می

 .(510همان: «) باشندداشت و متکلمان شیعه از شاگردان او میبود که او را از سخن باز می

خود روایتی را بیان داشته که طبق آن زراره شباهت ( در کتاب 510: 5154)شیخ طوسی

زیادی به پدر و برادرش حُمران داشته است؛ چراکه او در اولین تشرفش به خدمت امام 

از تمجید حُمران برای او سالم اش شناخته و بعد حضرت او را از شباهت ظاهریباقر

شنید، به را می از صادقینپرداخت و تمامی سخنانی که به نقل حدیث می زراره رساند. می

کرد که مبادا به دست فراموشی سپرده شوند. او بیشتر عمرش طور کامل در لوحی یادداشت می

گذراند و برای انجام کارهای فرهنگی به کوفه و شهرهای اطراف میرا در خدمت امام صادق

به نقل حدیث  هافرزند بود که تمامی آن شش یا هفتگفته شده زراره دارای  کرد.سفر می

متأسفانه بیش از این درباره زندگی شخصی زراره مطلب خاصی در دست پرداختند اما  می

 نیست.

 مذهب زراره -3-3

بود. شرح حال نگاران بر این عقیده هستند که زراره شیعه و از یاران امامین صادقین

م بود)بغدادی، دارد که زراره از بزرگان رجالی شیعه در فقه، حدیث و کالبیان می« ابن ندیم»
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: 5110(. این مطلب در دیگر کتب رجالی اهل سنت تأیید شده است)عقیلی، 110: 5113

3051.) 

آید زراره و خانواده او ابتدا بر مذهب عامه بودند و سپس به طبق آنچه از کتب رجالی برمی

 اند.تشیع گرایش یافتند و بعضی زراره را از ابتدا شیعه و بر مذهب فطحی معرفی کرده

زراره و »آورده است: کتاب خود از قول علی بن حسن فضالدر  (111: 5154)شیخ طوسی 

بودند که از فقهای عامه است و از منظر کالمی، « محکم بن عتبه»حمران در ابتدا شاگرد مکتب

 .(1/30: 5110عقیلی، «) مذهب مرجئه داشتند

 نویسد:گونه مینیز این (1/818: 5168)عسقالنی، ابن حجر
در کتاب الجمهره از ابو محمد بن حزم خواندم که زراره بن أعین محدّث، مدعی » 

امامت افطح، عبداهلل بن محمد بن علی بن حسین بن علی بود. او همراه جماعتی وارد 

مدینه شد و عبداهلل را مالقات کرد. پس از او در مورد مسائل کوفه پرسید که عبداهلل پاسخ 

دانست. پس به کوفه بازگشت و در پاسخ سؤال واب را نمیدرستی به او نداد چون ج

مام من است و این ا» که قرآن در مقابل داشت و به آن اشاره نمود، گفت:اصحابش در حالی

 «.امامی غیر آن ندارم

ر ید و در مکتب او رشد یافت. در بیشترسزراره در عنفوان جوانی به خدمت امام باقر

از تمام مسائل چه فقهی، کالمی و...  ،خار شاگردی وی را داشتهمواقع مالزم حضرت بود و افت

له مهمی چون امامت نموده. چطور ممکن است در مورد مسأها را از حضرت پرسش  علت آن

حتی در فرستادن فرزند خود به سؤال ننموده باشد؟! از طرف دیگر بنابر فرموده امام رضا

را در نموده و از قبل نام امام موسی کاظم مدینه برای شناسایی امام هفتم عمل به تقیّه

 .(164 همان،پس چطور ممکن است به خطا رفته باشد؟) ،قرآن خود نوشته بود

آمده است از پنج پسر أعین که مذهب تشیع را اختیار « رساله ابوغالب»بنابرآنچه در 

رادران خود از سپس دیگر ب ،نمودند، ابتدا عبدالملک و حمران مستقالً به این مذهب آشنا شده

 (.511: 5111دند)زراری، جذب کرجمله زراره را به مذهب اهل بیت

هرچند زراره بعد از برخی برادران خود مذهب تشیع را پذیرفت، اما با دقت نظر و درک قوی 

های دینی، مباحث فقهی و کالمی، با پیش زمینه خود برای تفهیم بیشتر مطالب و آموزه

پرداخت میم اهل سنت به بحث و مناظره با امامین صادقینآشنایی با اصول فقه و کال

 )همان(.

« نه بخدا!»فرمود:امام باقر« افتد؟گفتم:مؤمن به دوزخ میبه امام باقر»گوید:زراره می

گویم مردمان بر دو افتند و لذا من میبنابراین جز مردمان کافر به دوزخ نمی»من گفتم:
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امام  .«روندروند و یا کافرند که به دوزخ میزخ نمیاند که به دواند:یا مؤمن دسته

بعد از اینکه « روندای که خدا بخواهد به دوزخ نمینه این طور نیست. مگر عده» فرمود:باقر

کنم و ای زراره! من استثنا می» فرمود:امام باقر .من چند نوبت سخن خود را تکرار کردم

من  .«کنمگویی نه! من استثنا نمیخواهد و تو میگویم مگر آن دسته از مردمان که خدا بمی

به  امام باقر «.از قانون مباحثه آگاه نیست لذا ساکت شدمکه امام باقر»باخود گفتم:

آیا کسی که در بحث و مناظره، اظهار نظر نکند و تو را حکم و داور »سخن ادامه داد و فرمود:

اران و بانوان شما که تشخیص مذهبی ندارند یا این خدمتک ،کشیسازد او را به عنوان کافر می

این منم که از قانون »من در پاسخ فرو ماندم و با خود گفتم:« کشی؟ را به عنوان کافر می

 .(11: 5131صدوق، «)مناظره آگاه نیستم!

پرداختند تا وی به حقانیت های او میبه اصالح اندیشهگونه مناظرات صادقیندر این

فقه و کالم صحیح را از غیر آن تشخیص دهد. در  ،امل پیدا نمودهیقین کمذهب اهل بیت

و وجود دارد که بیانگر شرح صدر ائمه« رجال کشی»و« کافی»این زمینه روایات بسیار در

 (.10 ،باشد)همانعملکرد ایشان می

های دینی و ای در ترویج و حفظ آموزهوی با شناخت کامل، عقیده و ایمان به گونه

ها به برداشت و در انتقال آنها گام میفهم و به کارگیری آن ،ادیث اهل بیتآوری اح جمع

خداوند زراره بن أعین را »در مورد او فرمود:کوشید که حضرت صادقطبقات دیگر می

 (.151: 5154طوسی، «)رفتبیامرزد، اگر زراره و امثال او نبودند احادیث پدرم از بین می

 خاندان زراره -2

 پدر  -2-3

است که بنا بر نقل، غالمی رومی بود و در جنگ مسلمانان و « أعین بن سُنسُن»زراره  پدر

اش رومیان اسیر شد و مردی از بنی شیبان از حلب او را خریداری کرد و به عنوان پسر خوانده

برگزید. زراره در سایه تربیت نیکوی او پرورش یافت و حافظ قرآن گردید. مرد شیبانی خواست 

در نقلی دیگر  (.163: 5115، د کند، اما زراره امتناع کرد)همانرا در نسب خویش وارتا زراره 

را کرد تا به دست حضرت المؤمنانز اهالی فارس بود قصد زیارت امیرأعین ا» آمده است:

 :5115سی،و)ط« والء»اسالم آورد، ولی گروهی از بنی شیبان مانع او شدند و تا از او پیمان

« زراره»به واسطه درشتی چشم پدر« آل أعین»وجه تسمیه  را رها نساختند.( نگرفتند، او 103

 (.565: 5111زراری، ر.ک، شد)گفته می« أعین»است که به او 
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 فرزندان   -2-2

های حسن، یحیی، رومی، حسین، فرزندان زراره را با نام« ابن فضّال»به نقل از « ابوغالب»

فرزندان زراره برشمرده  را جزو« محمد»رزند دیگری به نامف نویسد.غضائریعبیداهلل و عبداهلل می

 است.

 یاران امام صادق و حسین)همان( را جزو (110 :5113علمای رجال،حسن)بغدادی، 

اِحاطُهُما و کِالهُما و رعاهُما و حِفظُهُما »دانستند که حضرت در حق ایشان دعا کرد و فرمود:

 .(1011: 5111ی،قیوم«)بِصالحِ ابیهِما کما حفظ الغالمین

ده است. رومی بن عنوان ثقه و دارای کتاب معرفی کرعبداهلل بن زراره و عبید را با  نجاشی

بیان کرده که وی ثقه و دارای کتاب و از صحابی زراره را نیز راوی امام صادق و امام کاظم

ابی خاص باشد و نیز صحها بوده کم میاست. اما احادیثی که وی راوی آن بودهامام صادق

 (.10116: 5115بود)طوسی، امام صادق

 وضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عصر زرارها -1

شرایط خفقان آن زمان که مدام توسط حکام ظالمانه بنی امیه و بنی عباس افراد برجسته و 

سرناسازگاری داشتند؛ اصحاب و که با ائمهجاییفاخر علمی تحت کنترل بودند و از آن

شدند. پس الزم دادند و مانع نشر احادیث ایشان میا مورد آزار و اذیت قرار میها رشاگردان آن

برای حفظ مکتب  است که اوضاع آن زمان مورد بررسی قرار گیرد تا تالش اصحاب و ائمه

ابتدا شناخت اجمالی، شرایط سیاسی،  اسالم به خصوص مکتب جعفری بیشتر آشکار گردد.

رسد؛چراکه این بخش از تاریخ اسالم که بین  روری به نظر میفرهنگی و اجتماعی عصر زراره ض

عبارتی این دوره با هجری است، نقطه عطفی برای حدیث شیعه بوده و به 516تا  46های سال

که عصر ظهور و انتشار فقه و حدیث اهمیت، همان دوره امامت امام باقر و امام صادق

 باشد.شیعه می

مشخصات جامعه اسالمی در آن دوره افکنده تا ضمن آشنایی بدین منظور در آغاز نگاهی به 

های این شاگرد مبّرز های این جامعه، شناخت بهتر نسبت به شخصیت و فعالیتبا ویژگی

پایگاهی برای نشر فقه و حدیث  -حاصل گردد. در ادامه به معرفی حوزه فکریصادقین

اندانی رشد و پرورش یافت که بسیاری شود؛ چراکه زراره در خشیعه و خاندان أعین پرداخته می

از اعضای این خاندان اهل علم و فضیلت بودند؛ هرچند این خاندان در مقایسه با برخی دیگر از 
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گاه که قدم در این جمع نهادند خوش پیوستند، اما آنرجال شیعه دیرتر به اصحاب ائمه

 درخشیدند.

 اوضاع سیاسی عصر زراره  -1-3    

هجری قمری بود با  516تا  46های در طول حیات خود که تقریباً بین سالزراره بن أعین 

های سیاسی روبرو بود. در طی این مدت یازده خلیفه از بنی امیه و بنی عباس فراز و نشیب

هجری به عنوان اولین خلیفه بر مسند  40تا  41از سال « عبدالملک بن مروان»حکومت کردند.

حجاج بن »ه در تحکیم بنای خالفت وی نقش اساسی داشت خالفت تکیه زده بود، فردی ک

بود که با آمدن او به عراق در سایه شمشیرش، عراق به مدت بیست سال در خفقان و « یوسف

 سکوت مرگبار فرو رفت.

های او فوق العاده بود و هیچ یک جرئت مخالفت با او را نداشت)جعفریان، گیریسخت

گیرانه او در عراق کشتن بیش از یکصد و بیست هزار نفر نتیجه اقدامات سخت (.1/14: 5114

هجری فرزندش  40ن مروان، در سال عبدالملک ب. پس از هالکت (1/541: 5100)طبرسی،  بود

هجری خلیفه اموی گشت. وی به همراه حجاج سکوت و سرکوب  30تا سال  ولید بن عبدالملک

؛ اما او در کارنامه داسالمی برقرار کر هایاعتراضات ]با آرامش ظاهری[ را در سراسر سرزمین

ترین  او از خشن هجری رقم زد. به گفته مسعودی 31در سال را  امام سجادخود شهادت 

 (.8/511: 5118خلفای بنی امیه بود)مسعودی، 

هجری( 33تا30حاکم بعدی کشور اسالمی قریب به سه سال) سلیمان بن عبدالملک 

هجری مدت  565تا  33را جانشین کرد. از سال « دالعزیزعمر بن عب»خالفت کرد و پس از خود

 .تر از او نبودکسی نیکو سیرت(8/558: 5116بود به گفته ابن اثیر) «عمر بن عبدالعزیز»خالفت

وی را نجیب بنی امیه نامیده بود. او سعی کرد تا وضع متعادل در نقل است که امام باقر

یه فشار و استبداد بلکه براساس تعادل برقرار جامعه ایجاد کند و حکومت خود را نه بر پا

را های خلفای اموی یعنی دشنام دادن به حضرت علینماید.به همین منظور یکی از سنت

به نیکی یاد که به مدت چهل سال به صورت رسمی متداول بود، متوقف کرد و از امام علی

ه با ارسال نامه به کارگزاران نه تنها خود اقدام به چنین کاری بلک (.1/551: 5115)ذهبی،کرد

خود این عمل را خواستار شد. وی فدک را که به ناحق غصب شده بود به اوالد حضرت 

بازگرداند و با عنایتی که به فرزندان حضرت داشت به والی خود در مدینه نوشت تا فاطمه

نین با چ هم (.1/548: 5118تقسیم کند)مسعودی، ده هزار دینار را بین اوالد حضرت علی

صدور فرمانی تأکید بر نگارش و ثبت حدیث نمود)همان(. پس از درگذشت عمربن عبدالعزیز در 
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که پیرو سیاست ظلم، اجحاف و فشار بود، خلیفه شد. « یزید بن عبدالملک»هجری 565سال 

هرزنی  ،رانی بودمند به لهو و لعب و شهوتاز نظر شخصی مردی عالقه« مسعودی»وی به گفته

 /1 :5118، همانداشت!) وست داست حتی پس از مرگ چند روز نزد خود نگه میرا که د

533). 

هجری مجموعاً 511گردید تا سال جانشین برادرش یزید ،هجری561سال در شوالهشام 

ها را در سلسله امویان ترین دولتسال و هفت ماه خالفت کرد. وی ریاست یکی از طوالنینوزده 

برای  «جبّار عنید»د و لقبهای امویان را اجرا کراج تمام خواستهحج وی همچون دار بود. عهده

: 5100ممتاز بود)طبری، هایش داشت. وی در عناد با خاندان علیاو نشان از ستمگری

1/108.) 

 خالفت باید به دست بنی هاشم از فروپاشی حکومت امویان اعتقاد مردم، مبنی بر اینکهپس 

بود،  میه به قصد خالفت رسیدن بنی هاشمجهت براندازی بنی اها ها و شورشبرسد و تمام قیام

 عباس بنیشد تا بتوانند به مقاصد قدرت طلبانه خود دست یابند. عباس  اویزی برای بنیدست

د و بیشترین میزان بهره ا در اوایل قرن دوم هجری شروع کرفعالیت سیاسی مستقل خود ر

کرد. ایشان خود را به عنوان خون کسب میدر نزد مردم برداری را از محبوبیت اهل بیت

حساساتی که از ناحیه شهادت درکتب تاریخی آمده است که ا جلوه دادند.خواه اهل بیت

ور گردید و در ادامه، احساسات عمومی مردم به نفع یحیی در میان مردم شعله زید و فرزندش

سوار بر این نام اهل بیتها با بوده، زیرا آن عباس ترین دلیل پیروزی بنیمهماهل بیت

 احساسات شدند.

 اوضاع فکری و فرهنگی عصر زراره -1-2

ترین مراکز فرهنگی بود. شهرهای مکه، مدینه و کوفه در اواخر قرن اول و دوم هجری، مهم

که تنوّع و گسترش جریانات  عباس امیه و بنی نیبحیات زراره بن أعین با دو حکومت  دوران

همراه داشت مقارن گردید و همین امر سبب شد تا جامعه اسالمی با فکری و فرهنگی را به 

ذاشت. در دوران ای در تغییر مفاهیم اسالمی تأثیر گمشکالتی مواجه گردد که هرکدام به گونه

به علم و معرفت دینی، جاهل نگه داشتن مردم، ممنوعیت نگارش  یهتوجّ بنی امیه چون بی

امیه به نشر مقاالت و مکتوبات گاه اموی، اهتمام بنیحدیث، به خدمت درآمدن علما در دست

های سیاسی خود، تأثیرات مخربی را در اندیشه و برداشت مردم و علما برای ترویج اندیشه

 ها در دین گشت.ها و تحریفبرجای گذاشت و منجر به بروز انواع بدعت
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تقابل با دیگر نقاط از از سوی دیگر باعث ایجاد رابطه م ،فتوحات و گسترش مرزهای اسالمی

نجوم، ریاضیات، طب و... که مورد  مه آثار فلسفه و دیگر علوم مانندجمله یونان شد و ترج

استقبال مسلمانان قرار گرفت و دانشمندان به مطالعه و تعمّق در آن پرداختند را نیز نباید از 

با به  ی ایفا کرد.نظر دور داشت به سهم خود، در تغییر نگرش و جهان بینی مردم نقش مؤثر

ای برای  مندی افراد به علم، مجال تازهو آزادی نگارش حدیث و عالقه قدرت رسیدن عباسیان

تر گردید، به نحوی های فکری و فرهنگی به دست آمد و خطوط انحرافی در دین نمایانفعالیت

به ها برای تثبیت خود به رأی در تفسیر قرآن و جعل حدیث نبویکه هرکدام از فرقه

ها را به چهار دسته کلی تقسیم توان آنپرداختند، که میصدور فتوا براساس رأی و قیاس می

 د:کر

 چنین خوارج با شعب متعدد. . مذاهب کالمی اهل سنت، مانند مرجئه، معتزله، قدرّیه، هم5

: 5141های فقهی متشکل از اصحاب رأی، قیاس و اصحاب نقل حدیث)مشکور، . مشرب1

853-851.) 

 .. فرق و مذاهب شیعه، مانند کیسانیه، زیدیه و امامیه1

 .(151و151 ،های الحادی و انحرافی مانند: زنادقه، غالت شیعه)همانگروه.8

های های گوناگون فکری در عرصهاین زمان که عصر ظهور نحله درامام باقر و صادق 

د با نهضت فکری و خوبه همراه شاگردان  فقه، اصول، کالم و تفسیر بود مختلف از جمله

دند تا امامان را به عنوان محور اندیشه اسالمی معرفی نمایند تا افکار و عقاید فرهنگی تالش کر

در هشام برای حج آمد امام باقر نقل است زمانی که شیعیان از گزند این آفات مصون بماند.

 سخنانی فرمود:
ما را به وسیله او مورد را به حق به پیامبری برگزید و سپاس خدای را که محمد»

تکریم قرار داد، ما برگزیدگان خداوند بر مخلوقاتش و خلفای منتصب از جانب او هستیم. 

پس خوشبخت کسی است که از ما پیروی کند و بدبخت کسی است که ما را دشمن 

 (.05: 5115طبری، «)داشته و با ما مخالفت کند

ها و احادیث آنسیله هدایت را اهل بیتگونه گفتارها که تنها ونیز ایناز امام صادق

باشد. حضرت درگفتاری ها تأکید دارد، فراوان میکند و بر منحرف بودن سایر راه معرفی می

و نیز ای شیعیان! بر شما باد که آثار و سخن رسول اهلل»جهت روشنگری شیعیان فرمود:

ر سخن دیگری به یونس به . د(05: 5101حرعاملی، «)را از از اهل بیت بگیریداحادیث ائمه

است؛ زیرا ما بیتخواهی آن نزد اهلای یونس! اگر علم راستین را می»فرمود:ظبیان 
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حرعاملی، «)ایم به ارث بردههای حکمت و میزان تشخیص خطا از صواب را از رسول اهلل راه

5101 :84). 

اه با برخورد شواهد تاریخی موجود بیانگر نوع منش و رفتار این بزرگواران است که گ

 پرداختند.هدایتی، یا مناظره و احتجاج، همچنین با اعالم برائت از غلّات به این مهم می

 عصر اجتماعی زراره -1-1

عهدی که دیگر زیست؛ صر بنی امیه و بنی عباس میزراره بن أعین از لحاظ اجتماعی در ع

امالً متباین با مسیر نبود. امویان مسیری کخبری از ساده زیستی دوران پیامبر اکرم

آید امویان بسیار اهل پیامبر و صحابه را پیش گرفته بودند. بنابرآنچه از کتب تاریخی برمی

البسه مفاخر و زندگی در قصرهایی که بسان  ،تجمّل بوده و استفاده از غذاهای رنگارنگ

فت و رهای پادشاهان ایران و روم ساخته بودند، جزء الینفک خالفت به شمار می کاخ

های ایشان قیدیبی و جمع آوری آوازه خوانان نیز جزو لعب ،نشینی در مجالس غنا، لهو شب

های نفسانی خود، خساراتی را به بیت ها برای پرداختن به خواستهآن نسبت به دین بوده است.

(. مؤید این 01: 5101دادند)حرعاملی،ساختند و مردم را تحت فشار قرار میالمال وارد می

در روزگار هشام لباس خز باب شده »نویسد:است که می (1/11: 5118مسعودی ) تار، کالمگف

مال اندوختند و بخشش و عطا کم شد، روزگاری  ،بود و مردم نیز روش او را پیش گرفتند

 .«تر از روزگار وی نبودسخت

سبت به او به عمال خود فرمان داده بود تا شیعیان را حبس و آثارشان را محو نماید و ن

امر به دست خالد بن محروم ساختن آنان از حقوق اجتماعی اقدام نمایند، که در عراق این 

که مدت پانزده سال عراق را در اختیار داشت انجام گرفت. بدین ترتیب بیش از  عبداهلل قسری

عمر بن »کردند و فقط در زمان خالفت همه، مردم عراق بودند که فشار و حقارت را تحمل می

 (.1/111: 5148با ظلم و اجحاف با مردم برخورد نشد)یعقوبی، « دالعزیزعب

ای به والی کوفه جهت مدارا عمر بن عبدالعزیز در نامهرده است که آو (1/05: 5115)طبری

اند، در مردم در معرض بال، فشار و ستم سنت خبیثه حکام سوء بوده»با مردم این شهر نوشت:

حسان است، پس دستور داد تا از مردم فقیر به قدر توان گرفته و که قوام دین به عدل و احالی

-هم شد. مطالبه نکند.هایی که تحت عنوان دراهم النکاح گرفته میپول ،مهرگان ،هدایای نوروز

 .«اند خراج نگیرندچنین از کسانی که مسلمان شده

وحه کار خود از سقوط امویان، خلفای بنی عباس نیز جاه طلبی، فسق و فجور را سرل پس

از آزادی محدودی برخوردار « سفاح»قرار دادند، هرچند شیعیان در عهد خلیفه اول عباسی
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دن شهر و ساخت و ساز قصر و بنا کر طلبی ویاما با خالفت منصور به علت جاه ؛بودند

 د:سینومی (51: 5111) بردند، ابن العبریگدستی به سر میبغداد، مردم همچنان در فقر و تن

ها را درازتر کند و برای ها تغییر دهد و کالهمنصور به خالفت رسید، فرمان داد تا در لباس چون

خواهد به منصور به عنوان این که می ها، درونشان نِی کار گذاشتند.راست نگه داشتن آن

های اهل کوفه را شمارش کرده و چون از تعداد آنها هرخانه پنج درهم بدهد فرمان داد خانه

 .انه، چهل درهم بگیرندگردید، فرمان داد از هرخمطلع 

 نقش زراره و آل أعین در تاریخ -4

را در این  اسالمی، اکنون خوب است نقش زرارهاز آشنایی با اوضاع عمومی جامعه پس 

فعّال علمی و فرهنگی بیان  ،شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک فرد دانشمند

هایی برای شیعیان در زمینه قیام و انقالب علیه خلفای ت، فرصتطور که قبالً گذششود. همان

پیشگامان حوزه  ها بود، زراره جزوجور پدید آمد و با وجود اینکه کوفه یکی از مراکز این قیام

را به عنوان فرد فقیه و مجتهد از نظر اجتماعی مردم وی  ،در این شهر بوددرسی امام باقر

مردم به جهت احترام دو  ،رفتوقتی به نماز جمعه می« ابوغالب»ه که به گفتشناختند، چنان می

 (. 510: 5111ایستادند)زراری، طرف او می

توانست یکی از پرچمداران ه به محبوبیت زراره در میان مردم، وی میبراین اساس و باتوجّ

مسائل  خود را معطوف بههای فعالیتها باشد و لکن او به تبعیت از امام معصوماین قیام

درباره »به من گفت:در حضور امام صادقنانچه از زراره نقل است که زید چ .فرهنگی کرد

اگر مفروض الطاعه »من گفتم:« گویی؟ی بخواهد چه میکه از تو یار شخصی از اهل بیت

وقتی زید بیرون رفت، امام از  .«اش نکنمتوانم یاریکنم و اگر چنین نباشد میاش می باشد یاری

: 5154که زید را ساکت کرده و راه جواب را بر او بستم خشنود شد)طوسی، من در این پاسخ

چنین  (. وی با گفته خود با شناخت امام برحق به مقابله با مدعیان امامت پرداخت. هم184

های متفاوت فکری و کالمی به عنوان یک فقیه، های مختلف فقهی، جریانباوجود مشرب

دن احتجاجات و بازگو کر با مناظرات،افته در مکتب صادقینمحدّث و متکلم پرورش ی

در چهره تشیع و مذهب روایات ایشان سعی در شناساندن سنت و سیره رسول اهلل

زراره که  آل أعین به جهت شناخت شخصیت برجسته و گرانقدر شناخت خاندان د.جعفری کر

نماید و تحقیق مری ضروری میهای بزرگ رجال و از راویان موثق شیعه بوده است، ا از چهره

و جایگاه او در روایات  ای برای پرداختن به شخصیت زرارهمقدمه، خاندان أعین درباره

 (.جا است)رک، همانصادقین
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ترین مراکز حدیث شیعه بود. این شهر با انتقال مرکز خالفت از یکی از مهمشهر کوفه 

فرهنگی شیعه شناخته  –ی سیاسی ها یکی از کانون«حضرت علی»مدینه به کوفه در زمان

اهتمام دارد و حضرات معصومینشد که سهم بسزایی در تبلیغ و نشر تعالیم اهل بیت

 درجه اول کوفی هستند، کوفه برخالفدر راویان امام صادق خاصی به این شهر داشتند.

اه آموزش ترین پایگ ها به مرکزی شیعه شهره بود. مهممتأثر بودن از اختالفات و چند دستگی

آن فقه و حدیث در شهرکوفه همان مسجد کوفه بود؛ زیرا پس از واقعه جمل، حضرت علی

را به عنوان مصلّی و مرکز خالفت خود انتخاب کرد و امامان بعدی نیز به پیروی از جد 

به در زمان خالفت سفاح  امام صادق بزرگوارشان کوفه را مرکز خالفت خود قرار دادند.

این شهر اقامت گزید و به نقل حدیث در مسجد کوفه پرداخت که منشأ خیر و  مدت دو سال در

ها و برکات فراوان برای مردم عراق و خصوصاً کوفه شد. هرچند غیراز مسجد کوفه، حوزه

به تدریس و تربیت های دیگری در کوفه نیز وجود داشت که در آن مشایخ حدیثی  پایگاه

 (.168: 5116پرداختند)نجاتی،  شاگردان خود می

موفق به درک نهصد عالم که از شاگردان امام »گوید:حسن بن علی بن زیاد وشاء می

 .(180: 5111براقی، «)بودند، در مسجد کوفه شدم صادق

های مختلفی در این شهر به کار نشر حدیث و آموزش دینی اشتغال ها و خانهخاندان

در حوزه نگهداری، اصالت سنجی، طبقه بندی داشتند،آنان با امامان عصر خود ارتباط داشتند و 

ای بود این اقدامات به گونه فعالیت داشتند.و تدوین روایات به خصوص در زمان امام صادق

ها شکل توارث به خود گرفته و همه اعضای خاندان در آن سهیم که علم و دانش در میان آن

ترین و ده شده است که بزرگبودند. در کتاب تاریخ کوفه، نام بیش از بیست خاندان شمر

ن و فرزندان زراره را مشتمل برادر زادگا ،باشد. یعنی برادرانمی« آل أعین» هاترین آنمعروف

 (.815 ،شود)همان می

 :یت برای آل أعین استدو علت مهم ضامن این بزرگی و معروف

 بودند.تعداد افرادی که در این خاندان که در خدمت ائمه طاهرین -5

 ده و در محضر اهل بیتخدمات علمی ارائه کر« أعینآل »مدت زمانی که  طول -1

شود. شخصی از خاندان ما وجود ندارد مگر آن که بودند. در این خصوص ابوغالب متذکر می

 (.514و511: 5111راوی حدیث بوده است)زراری،

ه احصای ن است، آورده است که او بقول ابوعبداهلل حجاج که از محدثاابوغالب سپس از 

ابوجعفر احمد بن چنین از قول هم راویان آل أعین پرداخت و آنان بالغ بر شصت نفر بودند.
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بنی أعین به مدت چهل سال، گوید: ز مشایخ خود آورده است، میکه او امحمد شیبانی 

که در آن خانواده پسری به دنیا مگر آن ،رفتچهل نفر باقی ماندند، از آنان شخصی از دنیا نمی

مسجد محل  ،اندآمد و آنان به همین ترتیب محله بنی شیبان را در تملّک خویش قرار داده می

وارد شده و نماز خواندند و در این مسجد امام صادقمتعلق به آنان است که در آن نماز می

زمان تا امروز سرایی نزدیک به هم قرار داشت و آن« آل أعین»هایدر این محله، خانه خواندند.

وقف بر فرزندان و خویشان خود  راآن« محمد بن عبدالرحمن بن حمران»قی نمانده است کهبا

 (.514 ،د)همانکر

دار آموزش و ترویج حدیث بود، این خاندان به مدت دو قرن، نسلی پس از نسل دیگر عهده

رسید، سپس دیگر برادرانش از خدمت امام چهارم« حمران بن أعین»که نخستین بارگونهآن

و یاران مخصوص ایشان شدند و جزله عبدالملک، زراره، و بکیر موفق به درک صادقینجم

 (.558و 551: 5111گردیدند)زراری،

 و جایگاه علمی او  سیمای زراره در آیینه روایات -5

 سیمای زراره در روایات مدح و ذم -5-3

الم اموی همواره مورد توجه حکام ظزراره به عنوان راوی امین و صحابی موثق صادقین

از عنصر تقیّه در مورد ایشان و عباسی بود. از این جهت جان او در خطر بود؛ بنابراین ائمه

دادند تا فکر و اندیشه حکام ظالم کردند و در موارد خفقان او را مورد مذمّت قرار میاستفاده می

س دالیل آن را سپ ،جا الزم است که روایات مدح و ذم را بشناسیمدر این را از او دور کنند.

های کسب علم زراره از ویژه روایات ذم را مورد بررسی قرار دهیم و در پایان شیوه به

 گیرد.مورد توجه قرار میصادقین

همواره مورد توجه دشمنان ، زراره به عنوان راوی امین و راستگوی صادقین شخصیت

 تقسیم هستند: اسالم بود. در مورد وی روایاتی وجود دارد که به دو دسته قابل

 است. زرارهروایاتی که ناظر به مدح و ستایش دسته اول  -الف

زراره است. که در این قسمت به بازگویی م روایاتی که ناظر به ذم و سرزنش دسته دو -ب

برخی از این احادیث پرداخته و سپس در آخر دالیل وجود روایات ذم و سرزنش وی مطرح 

 شود.می
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 روایات مدح -5-3-3

ها در زراره نقل گردیده است که برخی از آنی بر مدح ر کتب حدیث رجال، احادیثی مبند 

 بیان گردید.نزد ائمه طاهرین« زراره»های قبل از جمله در منزلت بخش

 زراره از سبقت گیرندگان به سوی ائمه در دنیا و آخرت -الف

مسلم، یزید به معاویه زراره، ابوبصیر، محمد بن »در حدیثی طوالنی در مدح امام صادق

: 5154طوسی، «)گیرندگان به سوی ما در دنیا و آخرت هستندها سبقتآن»فرمود:« عجلی

زراره، »فرمود:شنیدم که امام صادق گوید:می . در روایت دیگری ابوعبیده خداء(153

 ولئِکَ المُقَرَّبون()وَالسَّابقون و السّابقون اُ:اندبن مسلم و برید مصداق این آیه کریمه محمد ابوبصیر،

 .(55و56)واقعه: 

 زراره از اهل بهشت  - ب

ای زراره! اسم تو در اسامی اهل بهشت »به او فرمود: از زراره نقل است که امام صادق 

بلی! فدایت شوم. اسم من عبد ربه است و  لیکن لقبم زراره »پس گفتم: .«بدون الف است

 .(164: 5154طوسی، «)باشد می

 شنیدم که امام صادق»گفت: آورده است که جلیل (140: 5154،همانشیخ طوسی)

بشارت دهید مخبتین )اهل ایمان و تواضع( را به بهشت؛ برید بن معاویه، ابوبصیر لیث »گوید: می

بن بختری، محمد بن مسلم و زراره و این چهار تن امینان خداوند بر حالل و حرام او هستند و 

 .«گردیدع میاگر ایشان نبودند آثار نبوت منقط

 زراره یکی از ستارگان درخشان شیعه  - ج

با یکی از شیعیان اهل کوفه که در ورود به محضر امام صادق»گوید: می جمیل بن درّاج

آیا آن را که خارج »دم، فرمود:گشت، برخورد کردم، چون حضور امام رسیاز نزد او خارج می

خدا روح » فرمود:« از اهل کوفه است.آری! او شخصی از اصحاب ما و » گفتم:« شد، دیدی؟ می

دار علم پدرم بودند. او و امثال او را پاکیزه گرداند. او از گروهی به بدنامی نام برد که خزانه

اند. ایشان یاد پدرم را زنده نگه چنین امروزه اینان، چه زنده و چه مرده، ستارگان شیعیان هم

های دروغ باطل دارد. ایشان نسبتیان برمیدارند. به دست اینان خدا هر بدعتی را از ممی

 پس من .«گاه گریستسازند، آنهای از حد گذرندگان را خنثی میکنندگان دین و تأویل
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ها باد! برید بن عجلی، آنان که درود و رحمت خدا بر آن»فرمود: « اینان کیستند؟»پرسیدم:

 .(116 ،همان«)زراره، ابوبصیر، محمد بن مسلم و...

 راره در بین اصحاب صادقینمرجعیت ز - د

د و همچنان که قبالً گذشت از مسائل مختلف سؤال کر سال نزد امام صادق چهلزراره 

مصداق به زراره از طرف امام صادق 5«فیض بن مختار»و ارجاع « ربیعه الرأی»مناظره وی با 

 (.815: 5154این گفتار است )طوسی،

 روایات ذم  -5-3-2

نقل شده است، روایات دیگری در مقام ذم وی از جمله « زراره»مدح  درمقابل روایاتی که در

آمده است که به سه گروه تقسیم شده است که به تحلیل « معجم رجال الحدیث»در کتاب 

 شود.ها پرداخته می آن

 از سوی زراره گروه اول: عدم شناخت امام هفتم -الف

قبل بعد از شهادت امام صادق شش روایت نقل شده در این باره اشاره دارد که زراره

از بازگشت  امام بر حق به مدینه فرستاد و پیشرا جهت شناخت  ازمرگ، فرزندش عبید

 فرزندش دار فانی را وداع گفت.

محمد بن قولویه از محمد بن عبداهلل بن  کند.به عنوان نمونه یکی از این روایان نقل می

 پدرش گفت: کند، چنین نقل می زراره
، زراره فرزند خود عبید را به مدینه شهادت امام صادقبعد از »

فرستاد تا در مورد جانشین آن حضرت به تحقیق بپردازد. عبید به 

جانب مدینه روانه گشت، اما قبل از بازگشت او آثار مرگ در سیمای 

زراره نمایان گشت، در این هنگام مصحفی را طلبید و آن را باالی سر 

حضور بستگان خود گفت: امام بعد از جعفر خود قرار داد و سپس در 

همان کسی است که نام او در بین الدفتین و در کلیت  بن محمد

قرآن ثبت شده است. من به امامی ایمان دارم که خداوند اطاعت او را 

رسید و بر من واجب ساخته است. پس این خبر به ابوالحسن

هجرت نکرده  به خدا سوگند که زراره به سوی خدای تعالی»فرمود:

 (.116: 5154)طوسی، «است

                                                 
 ایت مذکور در بخش حیات علمی زراره ذکر گردیده است.. رو 5
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ها ضعیف است، به جهت وجود راویاتی که که برخی از آن تحلیل این روایات آمده در

محمد بن عثمان بن رشید، احمد بن علی یقطین، علی بن حدید، » مانند:5الحال هستند،مجهول

گردد؛ چراکه ره برنمیو برخی دیگر با وجود صحیح بودن به زرا« أبی یحیی، ابراهیم بن مؤمن

شناخت امام زمان بر انسان واجب است نه شناخت امام برحق بعد از وفات، زراره براین امر اقدام 

( و بنا به روایت امام 111-1/111: 5184وفات یافت)خویی، قبل از درک امام هفتم نمود و

عمل به تقیّه ( و به فرموده امام صادق11: 5131او عارف به امام خود بود)صدوق، رضا

 نمود)همان(.

 زراره مذهبی انحرافات: دوم گروه -ب

را خدا ابوجعفر» گوید:می کند که شنیدم زراره. جبرئیل بن احمد از ابن سکان نقل می5

زراره! از این گفته » کینه دارم. به او گفتم:« جعفر»اما در قلبم نسبت به فرزند او ،رحمت کند

عیوب من را افشا کرد اوت من این است که امام صادقعلت عد»گفت:« چه منظوری داری؟

 .(144: 5154طوسی،«)دو رسوایم کر

در نزد زراره در »نقل کرد که گفت:« ابن سکان»از « جبرئیل بن احمد». روایت دیگری1

آیا به » داد. به او گفتم:بعضی امور حالل و حرام مذاکره کردیم که او به عقیده خود نظر می

دانم، نظر من بهتر از قول من می»سپس گفت:«دادی یا نظر امام است؟عقیده خود نظر 

 .(11: 5131صدوق، «))اوست

موثق مد جبرئیل بن احها زیرا در سند آن؛که ذکر شد داللتش ضعیف استدو روایتی

 باشد)همان(. نمی

 به»گوید که زراره بن أعین به من گفت:می« هشام بن سالم»به نقل از« ابوسعید آدمی. »1

 وقتی امام صادق» هشام گفت:« تر است کوتاهی نکرد.غیر از جعفر کسی به آنچه سودمند

گفته بودی به یادآور و آنچه را که در مورد امام صادق» وفات یافت نزد او رفته و به اوگفتم:

به خدا قسم چیزی نگفتم، مگر از »پس زراره گفت:« ترسم که آن را تکذیب کنیبیان کن، می

 این روایت نیز ضعیف است)همان(. .(101: 5154طوسی،«)ادمروی اعتق

                                                 
. مجهول: حدیثی که نسبت به عقیده و مذهب بعضی از افراد سلسله سند در کتب رجال ذکر نشده باشد و مدح مشاهده  5

 نشود؛ همان.
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نشسته بودیم که زراره وارد نزد امام صادق»گفتند:« ابواسامه و یعقوب بن احمد» -8

کند که نماز مغرب را بیرون از مزدلفه از پدر شما نقل می« حَکم بن عینیه»شد. سپس گفت:

« حَکَم»م. هرگز پدرم چنین نگفته استکنمن در آن تأمل می» فرمود: امام صادق« بخوان

من ندیدم که حَکَم بر »گفت:بر پدرم دروغ بسته است. زراره خارج شد در حالی که می

 .(101: 5154طوسی، «)پدرت دروغ ببندد

هرچند سند این روایت قوی است اما ممکن »گوید:می (1/110: 5184) آیت اهلل خویی

احادیثی در  ،چون زراره دارای مقام و علو مرتبت است ؛نیست از جانب زراره صادر شده باشد

 «.استمدح او صادر شده و این خبری شاذ و معارض روایات مشهور و قطعی الصدور از امام

زراره نقل  از عمویش« علی بن احمد بن بقاع». در آخرین حدیث از این گروه روایات1

اَشهَدُ اَنَّ ال الَهَ الّا اهللُ وَحدَهُ »درباره تشهد پرسیدم. پس گفت:کند که از امام صادق می

تحیّت و »گفت:«تحیّت و صلوات چه؟»گفتم:«الشَریکَ لَه و اَشهَدُ اَنَّ مُحمّداً عَبدُهُ وَ رَسولُه

فرداکه او را دیدم از او درباره تشهد »که خارج شدم گفتم:پس زمانی« صلوات همین است

تحیّت و »گفت:« د؟شوتحیِّت و صلوات چه می»فردا مثل آن را پرسیدم و گفتم:« پرسم. می

که خارج شدم در روز بعد چنین شد باز همان سوال و جواب. پس هنگامی .«صلوات همین است

روایت همه مجهول الحال روات این «شوی!هرگز رستگار نمی»او را مسخره کردم و گفتم:

 (.1/111: 5184، هستند)همان

 یز در مورد زرارهدالیل وجود روایات نکوهش آم -5-3-1

 أعین از دو نظر قابل بررسی است: زراره بنروایات طعن به 

 قابل اثبات است. . روایاتی که صدور آن ها از جانب معصوم5

 صادر نشده است.. روایاتی که از جانب معصوم1

ای از روایات، در پارهبا توجه به فرمایشات امام صادق توان گفت:درمورد دسته اول می

آمیز را حفظ وجود زراره و دفع شر دشمنان از او را عمل به علت نقل روایات نکوهش ایشان

 (.111: 5154اند)طوسی، تقیّه دانسته

شد که هیچ چیز به اندازه پدرم همواره این نکته را یادآور می»طور که فرموده است:همان

  .(1/116: 5186کلینی،«)سازد؛ زیرا تقیّه سپر مؤمن استتقیّه، چشم مرا روشن نمی

است. این شیوه که به معنی  عقالیی رایج در میان ملل و نحل، تقیههای یکی از روش

و تأیید  باشد، در اسالم نیز با عمل عمّار یاسرکه میخودداری از افتادن به دام خطر و مهل
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سپری برای حفظ جان مسلمانان در مواقع خطر شناخته شد و به گفته ائمه پیامبر

 (.11: 5101یین اسالم واقع شد)تهرانی، جزو دین و آ معصومین

بار خود به حفظ ترین عواملی است که باعث شد شیعیان در طول تاریخ خوناز مهم تقیّه

را به دست ما برسانند. به همین جهت یکی از معتقدات مکتب و عقایدشان پرداخته و آن

جودیّتش در برابر اکثریت غیر فقهی شیعه و عملکردهای تاریخی آن برای حفظ مو -کالمی

های عقالیی است که در هر زمان برای بشر از شیوه تقیّه گردد.شیعه یا غیرمسلمان محسوب می

شدیدترین حال خود را داشته است و مطرح بوده است و در دوران امامت امام صادق

حکام الهی ترین دلیل برای کاربرد آن اصوالً حفظ جان و تثبیت اعتقادات دینی و ا مهم

 باشد)همان(.  می

ریزترین خون -«منصور»ه به جو سیاسی عصر زراره و وجود خلفای جور همچونباتوجّ

و زراره هردو در خطر بود؛ زیرا زراره احادیثی از امام زندگی امام صادق -خلیفه عباسی

به زبان های ناب حضرت بود و این احادیث زبان کرد که بیانگر تفکّر و اندیشهنقل میصادق

گشت در نتیجه احادیث اگر زراره راستگو و ثقه معرفی می ،روز ترویج یافته بوددر جامعه آن

افتاد و از سوی دیگر زراره به عنوان گنجینه به خطر میکرد و جان امام درست جلوه می

 های اسالمی راهی جزنابود کردن اوروایات شمرده شده و دشمن برای جلوگیری از نشر اندیشه

 (.140: 5111باشد )معارف، رو نداشت. روایات زیر مؤید این مطلب میدر پیش

باشد، به خصوص دوره اقتدار بنی عباس در حقیقت یکی از تاریک ترین دوره های اسالم می

ای که امام  فت خود ایجاد کرده بود و به گونهدر عصر خال شار و اختناقی که منصور دوانیقیبا ف

وصّی خود را با صراحت اعالم کند وصیّ بین پنج نفر مرددّ ماند که حتی نتوانست صادق

با به گونه امام بدین یکی از آن ها خود منصور بود، تا جان وصی واقعی در خطر نیفتد.

 کارگیری عنصر تقیّه به عنوان یک استراتژی مبارزاتی در رویارویی با دشمن به حفظ نظام تفکّر

اما دسته دوم روایاتی که به صورت مرسل و یا ضعیف  د.کر شیعی و یاران صدیق خود اقدام

السند هستند از جانب غالت و منحرفین مذهبی به منظور فتنه انگیزی، ایجاد شبهه و اختالف 

ه این روایات، بزرگانی نقل شده است که نام بعضی از آن ها را قبالً یادآور شدیم. که به واسط

، اند)همان اند و به شدیدترین وجه تضعیف شدهقرار گرفته مورد طعن و تکفیر امامان چون زراره

5111 :31.) 

زراره به خاطر موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی که گذشت به طور طبیعی مورد 

خشم و حسد برخی طبقات قرار گرفت؛ چراکه حاکمان وقت، او را مانع بزرگی برای نفوذ در 
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ان علم و دانش تا به آن حد رسیده بود که بعد از ائمه فقیه دانستند؛ زیرا زراره در میدشیعه می

ای برای متهم ولی از آنجایی که وسیله (.جا ترین مردم روزگارش در جامعه شیعه بود)همان

دن و آزار او در دست نداشتند. سعی خود را در ترور شخصیت زراره به کار بستند و با کر

گونه روایات از جانب معصوم صادر این نگیختند.تحریکات خود دوست و دشمن را علیه او برا

محققان و کارشناسان وجود ندارد. نگردیده است و در جعلی بودن این روایات تردیدی برای 

تمامی احادیث وارده در مذمّت زراره مستند به محمد بن »گوید:باره مینیز در این شهید ثانی

محمدبن عیسی از زراره است. ایشان مورد  عیسی است، این خود بزرگترین دلیل بر رویگردانی

 .(15: 5181امین،«)وثوق نیست

 های کسب علم زراره از صادقین شیوه -6

 پرداخت:میزراره به سه طریق به کسب علم و معرفت از صادقین

. حضور درمجالس عمومی درس فقه و حدیث آن بزرگواران که مانند دیگران به استماع 5

 د.کرموارد پرسش میته و در بسیاری درس پرداخ

، امام در آغاز بسیاری از احادیث وی وجود تعابیری چون؛شنیدم از امام باقر و امام صادق

سؤال کردم از امام باقر و امام «»شنیدم از یکی از دو امام»: فرمودباقر و امام صادق

 نشان از این مطلب دارد.« صادق

تر پاسخ مطالب و زرگوار که راحتهای خصوصی با امامان ب. بهره جستن از مالقات1

ها گاه در ایام حج یا بین گونه مالقاتد. اینکرم و اختصاصی خود را دریافت میهای مه پرسش

به »گرفت. شاهد این مدعا، گفته خود زراره است که:سفر و یا در منزل امام صورت می ،هاراه

ام، هرآینه مردانی بزرگ بر دار دهشنی خدا سوگند! اگربازگو نمایم آنچه را که از امام صادق

 (. 151: 5154طوسی، «)خواهند رفت

. شیوه دیگر او در هنگام عدم دسترسی به امام ارسال نامه یا فرستادن افراد خاص مورد 1

توان به فرستادن باره میاطمینان به محضر امام، برای کسب علم و حدیث بود که در این

ها حضرت پس از اشاره کرد. در این مالقاتصادق فرزندان وی، حسن و حسین نزد امام

به »فرمود:پرداخت و به آنان میشد، به بیان احکام فقهی میها رد و بدل میسخنانی که بین آن

 همان،«)گر را طوری دیگر انجام دهدپدرتان بگویید، آن عمل را چنین انجام دهد و آن عمل دی

151). 
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 آثار علمی زراره  -9

ین در عصر خود در بیشتر علوم سرآمد بوده است و در رشته های علوم اسالمی زراره بن أع

چون قرائت، فقه، حدیث، کالم و همچنین در ادبیات و شعر مهارت داشت. اما در کتب رجالی 

: 5116نجاشی، «)االستطاعه و الجبر»آثار زیادی از او ذکر نشده است. شرح حال نگاران کتاب

 دانند.آثار علمی زراره می ن( را جزوهما«)العهود»( وکتاب 801

تطاعه و الجبر ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه کتاب االس»گوید:مینجاشی)همان( 

 «.را دیده است

ترین اصحاب اجماع دسته اول برشمرده که زراره را فقیهبعد از این« اختصاص»مؤلف کتاب

و فرزندش را از امام باقر و امام صادق هاکند که زراره دارای مصنفاتی بود که آن بیان می

 (.518: 5111د)زراری، اخذ کر امام کاظم

ها در رشته فقه و حدیث کتابی از زراره در دسترس نیست، اما احادیثی که وی راوی آن

مازندرانی، «)مسند الزراره»رسد در کتاب ها به بیش از دو هزار حدیث میبوده و تعداد آن

ها باشد، چه بسا بسیاری از آنبته این تمام احادیث منقول از زراره نمی( موجود است، ال5115

 (.511: 5111های مختلف زمانی از بین رفته است)معارف، بر اثر حوادث در بُرهه

  زراره در احادیث صادقین نقش -4

گیرد که این دو ه قرار میمورد توجّ ابتدا نگاهی به وضعیت حدیث در عصر صادقین

دی بیشتری در نقل حدیث داشتند و تأثیرگذارترین دوره در حیات حدیث شیعه بزرگوار آزا

اند و هایی برای آموزش اصحاب خویش داشتهاین دو بزرگوار چه شیوهحال باید دید  باشد.می

چنین نحوه مقابله با انحرافات فکری هم شد.های درسشان به چه صورت برگزار می نیز مجلس

گیرد و در پایان روایات و احادیث زراره در  ه قرار میمورد توجّ در جامعه توسط صادقین

شود تا عالوه بر اهمیت این کتب اربعه نزد فقه شیعه، به اهمیت روایات جوامع اربعه بیان می

ابتدا باید نگاهی  ،زراره نیز پرداخته شود. برای اینکه نقش زراره در احادیث صادقین روشن گردد

توان به تاریخ حدیث شیعه در عصر حضور را می صادقین داشت.به وضعیت حدیث در عصر 

، ،دوره صادقینچهار دوره کلی تقسیم کرد: دوره ابتدا صدور حدیث تا زمان امام سجاد

 . و دوره سه امام آخردوره امام کاظم و امام رضا

ه عصر صادقین اوج تاریخ حدیث شیعه و تأثیرگذارترین دوره در حیات تاریخ حدیث شیع

باشد. در این دوره، این دو بزرگوار آزادی بیشتری جهت ترویج فرهنگ و مذهب شیعه می
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داشتند. ایشان عالوه بر تدریس حدیث و عقاید شیعه به تربیت شاگردان زیادی نیز پرداختند. 

 (. 5: 5141این نگارش برآن است تا این دوره از تاریخ حدیث را بهتر تبیین نماید)فدویی قرایی، 

 حدیث در عصر صادقین -8-3

ماشاهد کثرت راویان و محدثان شیعی و حتی غیر در زمان امام باقر و امام صادق

اند.این کثرت نقل، مرهون تالش بسیار و شیعی هستیم که از این دو بزرگوار نقل حدیث کرده

چنین صادر شدن حکم های آن حضرات در زمینه حدیث و همها و تشویقچنین ترغیب هم

باشد. شیخ ومتی از سوی عمربن عبدالعزیز مبنی بر جواز و بلکه امر به کتابت حدیث میحک

چهارصد و ند را که از آن حضرت نقل حدیث کرده طوسی در رجال خود اصحاب امام باقر

نفر ذکر کرده  1111را نیز مرد و زن برشمرده است و اصحاب امام صادقشصت و سه 

 (. 1/181: 5186است)کلینی، 

 مجالس درس صادقین -8-2

نتیجه مجالست ، کثرت اصحاب و ترویج علوم مختلف از سوی ایشان در زمان صادقین

درمجالس درس خود باشد. صادقینها از مجالس درسی این دو امام همام میو استفاده آن

با درنظر گرفتن نوع مخاطب خود)خواص یا عامی( به بیان مسائل و آموزش مباحث مختلف 

گونه مجلس جهت دوتاریخی در زندگی صادقین -داختند. باتوجه به شواهد رواییپر می

و مخاطبین ایشان به القای درس وجود داشته است که انتخاب هریک از آنها برای صادقین

 شرایط سیاسی و اجتماعی بستگی داشت. از جمله:

با مردم و های عمومی صادقینای از شواهد، مالقاتبر طبق پاره . مجالس عمومی:3

مسجد نبوی بنا  تر در یکی از این مراکز بوده است.نیز القای خطب و مواعظ از سوی آنان بیش

های درس اقدام به قرائن تاریخی در آن زمان محدثان و فقهاء در مسجد نبوی به تشکیل حلقه

ی از ای از شواهد مسجد نبواند. طبق پارهپرداختهکرده و به نقل حدیث یا صدور فتوی می

: 5111های آن دو بزرگوار با عامه مردم خصوصاً شیعیان بوده است)معارف، مراکز اصلی مالقات

118.) 

آن دو بزرگوار به صورت جمعی یا فردی در خانه خود، پذیرای  .حلقه درسی در منزل:3-3

ی که اند. غالباً روایاتدادهها پاسخ میبوده و به سؤاالت آن –شیعه و غیر شیعه  –مراجعین 

باشد. همگی می«دخلت علی ابی عبداهلل»یا « دخلت علی ابی جعفر»ها عبارات:مطلع آن
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 باشددر خانه و سرای آن دو بزرگوار میگر ورود راوی بر امام باقر و صادقبیان

 (.00-81/11: 5186)مجلسی، 

از حج و مواقف آن در جهت تماس با صادقین ها درحج:.دیدارها و مناظره2-3

اند. فلسفه این کردههای زیادی میص یاران خود و حتی دیدار با مخالفان مذهب، استفادهخوا

 های حکومت در این ایام بوده است.  عمل، کم شدن کنترل

ها و احیاناً اجتماعاتی ها، مالقاتمنظور از مجالس خصوصی، نشست . مجالس خصوصی:2

 –عیان خود به ویژه خواص یاران خود است که آن دو بزرگوار به طور فردی یا جمعی با شی

گونه اند. اینداشته -بدون نیاز به رعایت برخی مالحظات سیاسی، برخالف مجالس عمومی

های شد.گاه با استفاده از لحظهها، زوایا و به صورت غیررسمی برگزار میجلسات اکثراً در خلوت

امامان شاگردان خود  –وده است تر بکه رفت و آمد کم –خلوت شب یا ساعات اولیه پس از ظهر

گونه که زراره ( آن110: 5111آموختند)معارف، ها میرا به حضور طلبیده و مطالبی را به آن

دیدار های ظهر و عصر به طور خصوصی با امام باقرشود او معموالً در فاصلهمتذکر می

 (.1: 5116د)نجاشی،نموده تا امام به دور از تقیّه به بیان فتوای حقیقی خود بپرداز می

 مقابله با انحرافات فکری  حدیث  در جامعه -7

های دفاع این دو د، فعالیتباید بدان توجه کرنکته دیگری که در عصر حدیثی صادقین

باشد. در بزرگوار در مقابله با تبلیغ و ترویج مذاهب اربعه فقهی، کالمی و نیز ادعاهای غلّات می

ای در زمینه مسایل فقهی شکل گرفته بود. بود و تکاپوی گسترده این دوران بازار فقه پر رونق

رؤسای مذاهب اربعه چون: مالک، ابوحنیفه، شافعی و ابن حنبل در تبلیغ، ترویج و نیز توسعه 

های منحرف کالمی؛ مذهب و فقه خود سعی بلیغ داشتند. اضافه بر مکاتب مختلف فقهی، فرقه

سانیه، خوارج، جبریه، مفوضه، زیدیه، اسماعیلیه و... نیز در این غلّات، مرجئه، زنادقه، معتزله، کی

دوران مشغول فعالیت بودند. این افراد باشیعیان تعامل برقرار کرده و درصدد اثبات حقانیت 

ناگریز  آمدند. در برابر حضور و فعالیت این فِرَق، اهل بیتخود و ابطال آرای شیعیان برمی

ها درباره  بر دو محور: آگاه نمودن شیعیان و هشدار به آنادقینبه مقاومت و دفاع بودند. ص

ها؛ مبارزه مستقیم از منحرفین و از صحنه این افکار و اعمال مسموم و امر به حذر بودن از آن

کردند. در باب محور اول، روایاتی از حضرات خارج نمودن آنان با ایشان مقابله می

غالت و از برخی  ،ان را از برخی از فرق چون مرجئهها شیعینقل شده که در آن معصومین

های مخالف  با فرقه» اند: فرمودهاند. امام صادقاز افراد چون مغیره بن سعید برحذر داشته
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های کفر و شرک را لعنت کند که معاشرت نکنید خدا آنان را لعنت کند؛ خداوند همه این ملت

در باب معرفی و یا امام باقر .(1/856 :5186کلینی، «)بندگی آنان اساس خدایی ندارد

خدا بنان را لعنت کند، او بر پدرم علی بن حسین دروغ »گوید:شناساندن ماهیت بنان می

 .(185/ح101همان: «)هم که علی بن حسین بنده صالحی بوددبست من شهادت می می

های  ر عرصهها دتوان به مناظرات گسترده آنمیهای صادقیندر باب محور دوم فعالیت

مرحوم  پرداختند.به مناظره میمختلف یا شاگردان ایشان اشاره کرد که به دستور ائمه

را با مخالفان آورده است. در شرح زندگانی امام مجلسی مجموعه مناظرات امام صادق

با مخالفان اختصاص داده است. این دوره زمانی با نیز بخشی را به مناظرات امام باقرباقر

روانی که از  ،فشارهای روحی ،هارغم محدودیتهای بسیار و علیها، فراز و نشیب شوبوجود آ

های  ها و شکوفاییو یارانشان تحمیل شد، با موفقیتناحیه حکام و فرق مختلف بر اهل بیت

 است.چشم گیری مقارن شد و شیعه این پیروزی و موفقیت را مدیون امام باقر و صادق

ر در غنی سازی فرهنگ شیعی سبب شد که این مکتب با نام امام اقدامات این دوبزرگوا

تر از پدرشان بود، اشتهار یابد و مذهب شیعه را مکتب که زمینه فعالیت وی گستردهصادق

 جعفری و شیعه اثناعشری را شیعه جعفری بخوانند.

ر و امام شماری از دو امام باقآید که زراره دارای احادیث بیاز مباحث گذشته به دست می

ها هزار حدیث بوده است. که به دلیل حوادث روزگار از قبیل انبوه بوده که بالغ بردهصادق

روایات، بخش زیادی از بین رفته است؛ اما خوشبختانه درصد قابل توجهی از روایات زراره تا 

 نیز به چهارصد و چهل و نهتعداد روایات او از امام صادق دهه حاضر باقی مانده است.

بالغ بر هشتاد و دو مورد است و از هردو امام بزرگوار نقل کرده  رسد و تعداد روایات کهمورد می

نقل کرده صد و پنجاه و شش مورد « احدهما»روایاتی که از یکی از این دوبزرگوار با عنوان

« قلت له« »سمعت« »قال»است. همچنین از زراره تعدادی بدون مشخص شدن نام امام با الفاظ

 (. 584: 5143ان شده که بالغ بر هفتاد و هشت مورد است)فالحتی،بی

 احادیث زراره در جوامع اربعه  -39

شوند. که این دانیم کتب اربعه جزو منابع دسته اول فقه شیعه محسوب میطور که میهمان

الب فقهی، کالمی و... را مط ،اندبهره جستهکتب از روایات و احادیث ائمه به ویژه صادقین

ترین مراجع فقیه شیعه هستند که به بررسی تمامی ها از بزرگدند. مؤلفین این کتابن کربیا

 اند.احکام و مسائل شرعی مورد نظر بشر پرداخته
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کتاب علم توحید عدل نبوت امامت فتن و

محسن

آداب و سنن آداب

معاشرت

فضل قرآن دعا و ذکر

ترین است که ایشان بیش«مرحوم محمدبن یعقوب کلینی« »اصول کافی»صاحب کتاب 

م و مسائل اقتصادی و نیز برخی اند و مابقی در کالاحادیث فقهی زراره را در کتابشان ذکر کرده

 است.  تاریخی و اخالقی و سیره ائمه معصومین

است که در این کتاب « مرحوم شیخ صدوق»از « من الیحضره الفقیه»منبع دیگر کتاب 

تهذیب »سومین منبع، کتاب  موضوعات به ترتیب در مورد نماز، حج، ارث، ازدواج و طالق است.

که شیخ در این کتاب بیشتر در مورد مسائل اعتقادی روایاتی « مرحوم شیخ طوسی« »االحکام

« استبصار فیما اختلف من االخبار»چهارمین منبع کتاب از زراره نقل کرده است)همان(.

ترین کتب حدیثی شیعه است. این کتاب با استفاده است که یکی از مهم« مرحوم شیخ طوسی»

معامالت و بقیه ابواب فقهی است. که  ،اداتعب تألیف شده است و در سه جزو«تهذیب»از کتاب 

هر سه بزرگوار بر صحت روایات زراره و نیز اقرار به فقاهت او متفق القولند. از آنجایی که بیش 

از دو هزار حدیث از زراره نقل شده است. احادیث ایشان در سایر کتب نیز آمده است تا بیشتر 

 با روایات ایشان آشنا شویم.

 رسی روایات کتب اربعه و سایر کتب نقش زراره در احادیث صادقینگونه با بربدین

 (. 584: 5143شود)فالحتی، روشن می
 

 احادیث زراره در سایر کتب

 

 

 

باشد، در این که قبالً ذکر شد تعداد روایات زراره بالغ بر دوهزار حدیث میباتوجه به این

ها روایات منقول از زراره که در آن قسمت با از نظر گذراندن دیگر کتب حدیثی شیعه تعداد

 گردد.ذکر شده در جدول زیر ارائه می
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بیش از یک چهارم احادیث زراره در کالم است و این نوع روایات بیانگر این است که زراره 

متکلمی چیره دست بوده است. در حوزه روایات تفسیری تقریباً در مورد تمام سور قرآن کریم 

تفسیر »هی روایتی از زراره در کتب تفسیری آمده است. به طور مثال در تفسیر برخی آیات ال

ده آن کریم )از بقره تا کهف( نقل کر( سوره  از قر51روایت از وی در باب تفسیر) 161« عیاشی

 است.

ای به تفسیر آیات الهی خصوصاً د که اهتمام ویژهوان از وی به عنوان محدثی یاد کرتمی

کات تفسیری که برای او مبهم بوده را مستقیم از امام باقر و امام آیات االحکام داشته و ن

ده دریافت کر« من قول اهلل عزَّوجلّقلت له »و « سألته»به صورت پرسشی با عبارت صادق

ماند، ای دارای ابهام از تفسیر برای او باقی میو در برخی از این روایات مشهود است که اگر نکته

آنچه در د. کرینکه تفسیر برخی آیات را از هردو امام بزرگوار طلب میکرد و یا اباز پرسش می

بررسی احادیث زراره در دیگر کتب به دست آمد، نشان از این دارد که هرکتاب به فراخور 

تفسیر »مند گشته است. به طور مثال در کتب تفسیری چون موضوع آن از روایات زراره بهره

از روایاتی که مربوط به علم طب، تغذیه و « طب االئمه» از روایات تفسیری و کتاب« عیاشی

روایات « محاسن، بصائر الدرجات»و دیگر کتب فقهی چونشود، آورده شده سالمت جسم می

جعفر »توسط« مسند زراره»کتاب دیگری نیز با همین عنوانست.فقهی زراره گرد آوری شده ا

ن، دو هزار و سیصد و بیست و سه نگارش یافته و احادیث گردآوری گشته تعداد آ« مصباح

حدیث)باتکرار( در سه جزء اعتقادات، عبادات و معامالت دسته بندی شده است که با نمودار 

 نرم افزار گنجینه روایات نور(.ر.ک، شود) زیر تعداد روایات مشخص می

 جهـنتی

او بوده است. نام زراره بن أعین از راویان و اصحاب خاص امام باقر و امام صادق

حفظ  ،ای در ترویجاو با شناخت کامل، عقیده و ایمان به گونه باشد.عبدربه و زراره لقب او می

داشت که همیشه مورد توجه گام برمیهای دین و جمع آوری احادیث اهل بیتآموزه

راره نبود اگر ز»فرمودند:که امام باقربه طوری بود. و نیز امامان معصومصادقین

هرکس که زراره را درک کند » فرمودند:و نیز امام صادق .«رفت بین میاحادیث پدرم از 

 دهد.میها نشان از منزلت زراره نزد صادقین گونه سخناین« گویی مرا درک کرده است.

هجری  516تا  46های یازده خلیفه از بنی عباس در مدت حیات زراره که تقریباً بین سال

ن هیچ کدام از امامان و یارانشان آزادی بیان و نشر در این زما قمری بود، حکومت کردند.

از آزادی بیشتری برخوردار بودند. در « عمربن عبدالعزیز»احادیث را نداشتند؛ فقط در زمان
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و یارانشان قرار داشتند، زراره توانست بیش از نه هزار شرایط خفقان سیاسی که ائمه

حدود دو هزار حدیث به دست ما  را نزد خود ثبت و ضبط کند که درحدیث از صادقین

ها، وی نقل شده است که طی بعضی از آن رسیده است. درباره زاره روایات متضادی از ائمه

 مورد نکوهش قرار گرفته و در بعضی دیگر از او تمجید شده است.   

دانشمندانِ علم رجال و حدیث، اعم از قدما و معاصرین، روایات حاکی از نکوهش او  بیشتر

از نظر سند مردود دانسته و به آن ها اعتماد نکرده اند یا اینکه بعضی از این روایات برای را 

های بزرگ فقهی کافی، روایات زراره در کتاب حفظ جان زراره از روی تقیه صادر شده است.

االستبصار، تهذیب االحکام و من الیحضره الفقیه موجود است که باتوجه به موضوعات مختلف 

 ی شده اند.دسته بند

دوران خود بوده  ایفقهراره فردی بزرگوار، مورد ستایش حاصل آنچه گفتیم این است که ز

است و هیچ مدرکی که بر انحراف عقیدتی یا نکوهش او داللت کند، وجود ندارد. در آن عصر که 

کرد شیعیان از هر سو مورد فشار سیاسی و تبلیغاتی بودند، او خدمات ارزنده ای به جهان تشیع 

 به شایستگی دفاع کد.« والیت و امامت»و از اصل 

ها است، دانشجویان و طالب در دنیای امروز که عصر ارتباطات، تبلیغات و برخورد اندیشه

تبیین مبانی و  ،، در تحکیموظیفه دارند با الگوپذیری از شاگردان مکتب امام جعفر صادق

 ول دارند. اعتقادات شیعه بیش از پیش تالش و سعی وافر مبذ
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 3اکـرم جـامی

 هنـر و معمـاری اسـالمی در اندلس

 
 چکیـده

 

اسپانیا و پرتغال امروزی(، یره ایبریا )مسلمانان به شبه جز پیش از ورود
ساکنان آن تابع دین مسیح بودند و هنگامی که مسلمانان آنجا را فتح کردند، 

های  را اندلس خواندند و دین اسالم را در آنجا گسترش دادند اما اختالف گروه  آن

های ملوک الطوایفی گردید و امرای طوایف برای  اجتماعی منجر به تشکیل دولت
کم زمینه ضعف و  ای خود، دست دوستی به سمت مسیحیان دراز کردند که کمبق

  افول اسالم را در این سرزمین فراهم آوردند.

حکما و فرمانروایان با وجود تمام مشکالت کشورداری، از هنر و معماری 
اسالمی غافل نماندند و آثار بر جای مانده از آنان بیانگر شکوه و عظمت مسلمانان 

های غربی است. در واقع نقش امیران مسلمان که خود از مشوقان  یندر سرزم
چه در  در اندلس مل است. مسلمانانگونه امور بودند، بسیار قابل تأ ناصلی ای

معماری مانند ساخت بسیاری از مساجد و چه در هنرهای ظریفه مانند 
ات کاری، خوشنویسی و دیگر هنرهای زیبا، زحم بافی، عاج سازی، قالی سفال

، های اسپانیا موزه که امروزه در کشور و شدند تاجاییبسیاری را متحمل 

توان مشاهده کرد که شکوه  های زیادی از هنر و معماری اسالمی را می گنجینه
 مانده مسلمانان را در این سرزمین نشانگر است. باقی

ای را تا حد  خانه پژوهش حاضر با روش تاریخی، مطالب گردآوری شده کتاب
  کن، مقایسه و تحلیل کرده است.مم

 
 

  دی:ـگان کلی واژ

 معماری اسالمی. و ، هنرملوک الطوایف اسپانیای اسالمی، اندلس،

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. . دانش 5
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 ه ـمقدم

های اسالم در عربستان رخ داد اما به همان منطقه محدود نشد و انوار  ین تابشاگرچه نخست

ق، مصر، آفریقای شمالی و اندلس پر برکتش در فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی به شام، ایران، عرا

فرما بود.  مناطق، مسیحیت یا دیگر ادیان حکمرسید که پیش از آن، در این 

نفری که بیشترشان بربر و موالی بودند  1666هـ . ق، طارق بن زیاد همراه سپاهی  31در سال 

 ش دادند. با چندین کشتی به اندلس اعزام شدند و آنجا را فتح کردند و دین اسالم را گستر

در اندلس  هـ . ق، به دست عبدالرحمن بن معاویه)الداخل( 514دولت امویان در سال 

هـ . ق، به  116تثبیت شد و تعدادی از نسل وی بر آن سرزمین حکومت کردند. اندلس در سال

ها،  در تمام این سده .دست عبدالرحمن سوم)الناصر( به اوج شکوفایی و گسترش خود رسید

های فراوانی رخ داد اما تمام حاکمان مسلمان به هنر و معماری  ا و درگیریه اگرچه جنگ

ای داشتند که همین امر باعث ترقی و پیشرفت آن گردید. اکنون با گذر  اسالمی توجه ویژه

ن در آن های متمادی هنوز بناهای به جا مانده از آن دوران، بیانگر شکوه و عظمت مسلمانا سده

 . سرزمین است

ترین دلس موفق شدند سرزمین خود را تا هشت قرن به صورت یکی از درخشانمردم ان

 ،های اروپایی، آسیاییای از تمدنکشورهای اسالمی درآورند و تمدنی پی ریختند که آمیزه

 های جهان اسالم، هویت فرهنگی مشخصی داشت. شمال آفریقا بود و در مقایسه با دیگر بخش

ها و چه ها و مجموعهی اسالمی مثل ساختن مساجد، کاخمسلمانان اندلسی چه در معمار

چنین تزیینات، فلزکاری و... هم ،سازی، بافندگی، خوشنویسیدر هنرهای ظریف مثل: سفال

زحمات بسیاری را متحمل شدند که در این زمینه نقش حاکمان مسلمان بسیار دارای اهمیت 

 گر کشورهای اروپای غربی تبدیل گردید. بود. بنابراین، اندلس به پلی میان فرهنگ عرب و دی

شده و چون  نویسی استفاده ای و فیش کتابخانهاز روش  مطالب این مقالهآوری  در جمع

 دلس  . اهای اسالمی بهره گرفته شده استها نبوده از تصاویر برخی بن امکان حضور در مکان
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دریای مدیترانه از جنوب و شرق، اقیانوس اطلس از  ای است که در جنوب غربی اروپا، ناحیه

« 1شبه جزیره ایبری»از شمال آن را احاطه کرده است و به آن5غرب و خلیج باسکای)گاسکنی(

 (. 15: 5110ترین مناطق قاره اروپاست)محمدی، گویند که از کوهستانی می

: 5141آمد کردند)برازش، م، از راه دریا با اسپانی رفت ویازدهم ق. ها در قرن ابتدا فینیقی

ها آن زمان استحکام و اعتباری نداشتند؛ ناخدایان چون کشتی (. حرفه این قوم بازرگانی بود.14

ناگزیر بودند از نزدیک سواحل حرکت کنند و دائما با بنادر خاک اسپانی در تماس باشند و 

آن لنگر اندازندکه این بدین گونه ، تمام محیط شبه جزیره را بپیمایند و در شهر های ساحلی 

 (. 54: 5104باعث برجای ماندن تمدن فینیقی درخاک اسپانیا شد)انتوان کالمت،

ها در دوره اقتدار خود ارتباط بحری با اسپانیا داشتند. تمدن کارتاژ،  ها، یونانی پس از فینیقی

که نسبت  پس از یونان در سواحل اسپانیا، آثار مهمی از خود برجای گذاشت. ساکنان کارتاژ

رود، دو قرن قبل از میالد به شمال آفریقا کوچ کردند و اقامت گزیدند و  آنان به قوم فینیقی می

 های از همان ابتدا نفوذ خود را در اسپانیا بسط دادند. و حتی بعدها سعی کردند، سرزمین

 (. 15جنوبی آن را تحت سلطه خویش در آورند)همان،

ر تالش بودند که اجانب را از خاک خود بیرون برانند و خواه اسپانیا دائم دمردم آزادی

اثر برتری نیروهای  ولی در؛ استقامت به خرج دادند چندین سال در برابر قوای مسلح روم،

ناحیه، محاصره شد و در  امپراتوری، باالخره قوای شورشیان در یکی از شهرهای این

های نظامی  فات روم باقی ماند. بحرانم، منحل گردید و پس از آن اسپانیا جزو متصرق.518سال

گیر امپراتوران روم شد. در نتیجه، دولت احتیاج و اقتصادی در اواخر قرن چهارم میالدی گریبان

در داخل چنین سربازانی نبود، در نتیجه به  که کرد مبرمی به کارگر، زارع و سرباز، احساس می

حیه سلحشوری و جنگاوری، موجب قبایل بدوی رجوع کردند، که همین قبایل با وجود رو

 (. 11تا11: 5104سرنگون شدن امپراتوران روم گردیدند)انتوان کالمت،

به داخل  1ها ها، مسیحیت در آنجا اشاعه یافت و ویزیگوت با سقوط امپراتوری روم غربی

 سال بر آن حکومت کردند. سرانجام سیصدایبری سرازیر شدند و سرتاسر آن ناحیه را اشغال و 

                                                 
5. Gascaqne. 

1. Ibrerie ،  ،(.111/ 56: 5146واقع در جنوب اسپانیا و جنوب شرقی پرتغال )بجنوردی 

1. Vasiqetgh،  یکی از قبایل و خاندان بربری که از شمال اروپا سرازیر شدند و فرمانروایی روم را در هم کوبیدند و از آغاز

 (.810/ 1: 5141) قرچانلو، زیستند میجنوبی دریای بالتیک ظهور مسیحیت تا اواخر قرن دوم میالدی در سواحل 
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ها و خمودی و سستی  ، نبودن روح سلحشوری در گوتهای داخلی های عمومی و جنگ اعنز

چنین، نظام پادشاهی باعث نابودی دولت گوت شد)لوبون،  افراد بومی و ضعف حالت دفاعی و هم

5118 :111 .) 

 فتح اندلس به دست مسلمانان  -2

نوس اطلس و از قفقاز شد که پرچم اسالم از هند تا اقیا قرن اول هجری در حالی سپری می

(. اسپانیا که یکی از ممالک بزرگ اروپا بود، در زمان 501تا خلیج فارس در اهتزاز بود)همان، 

هـ .ق( ششمین خلیفه اموی به دست مسلمانان فتح  40-30خالفت ولیدبن عبد الملک)

 (. 1: 5101گردید)آیتی،

ای  فرمانده سپاه اموی نامه طارق بن زیاد)والی طنجه( به موسی بن نصیر)حاکم افریقیه و

هـ .ق، با یاران  31نوشت و موسی دستور رفتن به اندلس را صادر کرد و چون طارق در سال 

ای که جداکننده دو قاره افریقا و اروپا است،  خود بر کشتی نشست به همراه لشگرش از تنگه

یش را در شهر ساحلی از ای که بعدها )جبل الطارق( نام گرفت. او صبح نیروها عبور کردند. تنگه

جا خواندند. انگیزه آمدن او  فرود آورد و نماز صبح را همان 5ایالت الجزیره)الجزیره الخضراء( 

 (. 11و18: 5103بود)ابن قوطیه، «یولیان»تشویق بازرگانی اندلسی و حاکم سبته به نام

ولی نتوانستند و ها اگرچه کوشیدند راه را بر طارق ببندند و مانع پیشرفت وی گردند،  گوت

شدند و حمالت  نفر می 5166متواری شدند. لشگر طارق با سپاه امدادی که از مرز رسید بالغ بر

طارق به قدری سخت و شدید بود که مقاومت دشمن در مقابل آن محال گردید و در نهایت از 

 (. 51: 5101ها را در برداشت)آیتی،  هم پاشیده شدن جمعیت گوت

پاه طارق فتح کردند، شهر قرطاجنه بود. آنگاه به سوی، استجه، نخستین مکانی که س

قرطبه، طلیطله، دره فج معروف به دره طارق، راه پیمودند و از آنجا به جلیقیه وارد شدند و 

هـ .ق، آهنگ اندلس کرد و سواحل  31سرانجام به استراقه رسیدند. موسی بن نصیر، سال 

جا را هم گشود و به مارده رسید و با  یه رفت و آنشذونه را فتح کرد و سپس به سوی اشبیل

ای که به او منصوب  روی خود ادامه داد تا از درهمردم آنجا از در صلح در آمد. موسی به پیش

است)فج موسی( به جلیقیه گام نهاد و در استراقه به طارق رسید. در این هنگام هر دو فرمان 

فتوحات طارق به پایان رسید و فرزند ،یافت کردندبازگشت خود را از سوی ولیدبن عبدالملک در

                                                 
( که هم اکنون از بنادر مهم اسپانیا برای ارتباط با آفریقای شمالی alqccirasشهری بزرگ به نام الجسیراس) .5

 (.13: 5141است)رمضان پور،
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خود عبدالعزیز را به جای خود گماشت.موسی با چهارصد شاهزاده اندلسی به سوی شام 

ولیدبن عبدالملک را بیماری رسیده بود که عاقبت به  رهسپار شد. چون به نزدیکی شام رسید،

موسی پیغام فرستاد: در آمدن  همان بیماری درگذشت. سلیمان بن عبدالملک خلیفه شد و به

به خدا سوگند که چنین نکنم و به راهم ادامه دهم. در  درنگ کن و موسی پاسخ فرستاد:

نتیجه: سلیمان بن عبدالملک بر موسی بن نصیر خشم گرفت و او را متهم به اختالس در اموال 

: 5103د)ابن قوطیه، دستور قتل پسرش را نیز صادر کرمسلمانان کرد و او را زندانی و جریمه و 

  (.11و10

های اسالمی به دست هـ.ق، حکومت را در سرزمین 511که بنی عباس در سالهنگامی

 5116گرفتند، برای نابودی خاندان اموی اقدام به قتل و کشتار بازماندگان آنها کردند )آل علی،

:45.) 

( توانست خود را از 40-31عبدالرحمن بن معاویه، نواده هشام بن عبدالملک، خلیفه اموی )

چنگال خشم عباسیان نجات دهد. او به افریقیه و مغرب االقصی گریخت و با حمایت و کمک 

عده ای از موالیان بنی امیه در اندلس و بعضی بزرگان اعراب شامی در آنجا ، وارد این سرزمین 

 شد.

قرن  عبدالرحمن توانست حکومتی را در اندلس پایه گذاری کند که مدت بیش از دو

سی و شش درخشان ترین دوران حکومت اسالمی در اندلس را تشکیل داد. او در مدت حکومت 

، تمام همت خود را صرف اصالح نظام سیاسی کشور و سرکوب دشمنان و مخالفان ساله خویش

کرد. اگرچه اقدامات عمرانی و فرهنگی وی به جای خود چشمگیر است، با این حال رسیدگی 

 داد نمینظامی فرصت زیادی برای پرداختن به این کارها را به او به امور سیاسی و 

 (.081: 5865)امیرعلی،

که قرطبه برای پایتختی حکومت اسالمی دراندلس انتخاب شد، یک شهر کوچک هنگامی

ها، شهر را غنی کرد. او در کاخ ها،ساختمان بود.اما عبدالرحمن با ساخت مؤسسات همگانی،

ش کرد که از سبک معماری دوره والیان، عدول نکند و در ساخت تحول پایتخت خود تال

 (. 515: 5146های قرطبه، دمشق را الگو قرار داد)نعنی،ها و بوستانمنازل، خیابان
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، قرطبه را فتح کردند و ق.م 511ها در  ومیباشد. ر رود از بناهای مردم کارتاژ تصور می

رانی  جا را گشودند و سپس قرطبه را مرکز حکم چندی، دست به دست گشت تا مسلمانان آن

ها و مساجد بر وسعت آن افزودند. مساحت اصلی  ها، پل خویش ساختند و امویان با ساختن کاخ

به شهر وسعت دادند تا آنجا که  مسلمانان بوده و هفت دروازه داشته است اما ذرع 110666شهر 

میل رسید، یعنی مساحت  ششمیل و عرض آن به بیست و چهار طول شهر و اطراف آن به 

ها در دوره آبادی شهر  میل مربع گشت. خالصه سرشماری یکصدوچهل و شششهر قرطبه 

: ، عمارات رجال دولت816های بزرگ:  ، کاخ551666های عادی:  مزبور، قرار زیر است: خانه

شود که  باشد. از مالحظه این ارقام معلوم می ؛ می366ها:  ، گرمابه1411، مسجدها: 0166

% عمارات متعلق به آنان بوده است)زیدان، 0اند و تقریبا  اشراف و اعیان در قرطبه، زیاد بوده

 (. 314تا:  بی

آشامیدنی های مجاور شهر، آب  عبدالرحمن اول، برای آب مشروب قرطبه اقدام کرد و از کوه

های سربی آب  مین کرد. جانشینان عبدالرحمن نیز دنبال کار او را گرفتند و به وسیله لولهأرا ت

را در قرطبه « رصافه»ها تقسیم کرد. عبدالرحمن، باغ معروف رسید و در میان محله به شهر می

یافت های دور دست جهان آورده بودند در آن  ساخت و از هر نوع درخت نایابی که از نقطه

 تعبیر شده است)آیتی،« مدینه الزهرا»شد.این باغ دارای کاخی سرفراز بود که از آن به می

5101 :31 .) 

های معروف شهر قرطبه عبارتند از: الزهرا، الکامل، المجدد، الحائر، الروضه، معشوق،  کاخ

که باب الوادی های شهر قرطبه: باب القنطره  المبارک الرشیق، البدیع، قصر الدمشق و از دروازه

شود. باب الحدید معروف به باب سه قسطه، باب ابن عبدالجبار یعنی: باب طلیطله،  نیز گفته می

باب عامر قرشی که منبر عامر در جلو آن است و باب العطارین که باب اشبیلیه باشد)المقری، 

 (.51و51/ 1: 5383

چنان که مسجد جامع  ها، جمعیت قرطبه افزایش یافت. با گسترش پایتخت و رشد محله

قرطبه گنجایش آنان را نداشت. بنابراین شمار فراوانی از مردم از حضور در نماز جمعه محروم 

شدند. در این هنگام، عبدالرحمن اول دستور توسعه مسجد را صادر کرد. توسعه مسجد جامع 

قی و دیگری در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول: دو رواق جدید افزوده شد یکی در سمت شر
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هـ . ق،  154ها به یازده عدد رسید. این توسعه در سال  سمت غربی. بدین ترتیب تعداد رواقدر 

 (. 110: 5146انجام شد)نغنی، 

، عمقی بود و هـ .ق، بود. در این مرحله توسعه مسجد 118مرحله دوم توسعه در سال های 

دیگر در جهت جنوب گسترش های آن، پس از انتقال محراب از محل قدیم به جایی  رواق

 . (110: 5344)دندش،یافت

عبدالرحمن در سال قبل از مرگش مسجد بزرگ قرطبه را بنیان نهاد تا هم سنگ دو مسجد 

آبادی و  ،بتواند با آنان از لحاظ وسعت ،مقدس اسالم یعنی: مسجد االقصی و مسجد مکه شود

 .(011: 5865)امیر علی، عظمت برابری کند

دینار از غنائم حاصله از پادشاهان  460666ل، برای بنای مسجد با بیش از عبدالرحمن داخ

هـ .ق، به پایان برد. مسجد  511گوت هزینه کرد. سپس پسرش هشام، بنای مسجد را در سال 

در ورودی داشت که از نقره و برنج ساخته شد. در بنای مسجد  بیست و یکجامع قرطبه، 

ه هم پیوند داده ها را ب ، ستونای دایره های نیم شد که طاق، ازسنگ مرمر استفاده ستون 51315

 :5116آل علی،)دایره سوم سقف را باال و مرتفع نگه داشته است ، نیمدایره و بر هر دو نیمه

511). 

ی نفیس ساخته و با جواهرات ها ی و شش هزار قطعه عاج مرصع و چوبمنبر مسجد را از س

 :5148)الرفاعی، بر آن نصب شده بود تزیین کرده بودند های طال های قیمتی که با میخ و سنگ

11.) 

های سفالی به مسجد رسانده بودند.  های اطراف با قنات و لوله آب وضوخانه را از کوهستان

داشت. در  ها مسجد را روشن نگه می ده هزار آویز و شمعدان بزرگ از مس ساخته شده، شب

ها و اضافه کردن روغن سوخت به آن و نیز  مستخدم فقط برای روشن کردن چراغ 166مسجد 

ها، کوتاه کردن  ها، شمعدان بخور و سرانجام تمیز کردن قندیل به آتش انداختن عنبر عود،

ها شب و روز مشغول کار بودند. عبدالرحمن عاشق شکوه و عظمت بود و در روزگار او  فیتیله آن

ها و تأسیسات عمومی دیگر  ، قصرها، پلها شاهد ساختن و تکمیل شدن ساختمان قرطبه

 . (511 :5116آل علی،)بود

ای در شیوه و  درپی به یگانگی کامل و ارزنده قرطبه با وجود چهار بار توسعه پیمسجد جامع 

هـ .ق،  160های اطراف صحن در سال  سسبک محفوظ داشته است. بنای اول مسجد بدون قو

عدادی دهانه موازی و شبیه به هم در به وسیله عبدالرحمن اول آغاز گردید.در این مسجد ت

                                                 
 (.  11: 5148دانند)الرفاعی،  می 5110ها را  برخی منابع، تعداد ستون. 5
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جهت شمالی، جنوبی برپا گردید و این سبک بعدها در بیشترمساجد آفریقایی شمالی 

ای که یک در میان از آجر و سنگ  های خارق العاده دو طبقه قوس تعقیب گردید. باقی مانده

احتمال دارد از ین عهد است و داشته است، مربوط به همساخته شده و سقف چوبی را نگه می

های مزبور  . شکلی که قوسهایی که در )پل جوئن( رمی به کار رفته است تقلید شده باشد قوس

های کوتاه عهد باستان با سقف مرتفع  ستون آن را حل ساخته، عبارت است از انطباق میان

جان، )دآنچه که قبل از آن در دمشق با به کار بردن یک رشته قوس دو طبقه به انجام رسیده بو

5104 :81). 

رده است و به جای استفاده از مسجد بزرگ قرطبه از سبک و طرح سوری وجه عدول نک

، ایوان عظیم با های غربی های نعلی شکل گوتی ، با استفاده از طاقهای هاللی متداول زمان طاق

ند، ظاهراً به لهای کوتاه و ب . این دیوان بزرگ به وسیله ستوناند های فراوان به وجود آورده ستون

، تغییراتی زمان با ساختن مسجد همروی هم قرار گرفته تقسیم گردیده است.  دو قسمت که روبه

ها به صورت بزرگ شبدر و مضرس در آمد.  های آن داده شده و طاق در شکل و ترکیب طاق

های مربع شکل متقاطع و فرو  شه به کمک بریدگیساختن گنبدهای ساده)ایجاد هشت گو

در غرب بعدها  دار( بر غرب مسیحی نیز تأثیر گذاشت. بیشتر بناهایی که ای زاویهه رفتگی

ها است،  دهنده خصوصیت قلعه مانند بودن آنشان که نشان  ساخته شد با دیوارهای خارجی

کوئل، )کند ساختند به وضوح زنده می که در گذشته به عنوان پناهگاه میخاطره مساجدی را 

های ریز صدف و طال  های ظریفی تزییین شده که با قطعه اییکمسجد با موز .(50 :5185

، نگرد اند که آنکه از سمت راست به آن می آمیخته است. این تزیینات به شکلی ایجاد شده

بیند. این پدیده به دلیل انعکاس  ، نمینگرد بیند که فردی که از سمت چپ می مناظری را می

( م 351-305، هـ .ق 136-113عبدالرحمن سوم). (14: 5148)الرفاعی، گیرد نور صورت می

 (.531 :5141)تفضلی، بر این ساختمان افزود 5ای مناره

م( بنای دیگری به آن اضافه کرد و  341هـ . ق،  101منصور وزیر خلیفه هشام در سال)  

آن، اولین مسجد بزرگی است که هنوز پابرجای مانده و از نظر ابعاد و مساحت از مسجد اعظم 

منصور در واقع  .(41 :5111تالبوت رایس،)تر است ه و مسجد ابودلف در نزدیکی آن بزرگسامر

 5 :5141)تفضلی، هشتمین شبستان را که به طرف شرق امتداد داشت، به مسجد اضافه کرد

/531.) 

                                                 
داشت و در واقع یک نماد اسالمی بود و یک کیفیت نمایشی داشت. به ویژه در مساجد مناره معنای خاص اسالمی  .5

 (.  11: 5136تر و مساجد خلفا)اتینگهاوزن،  بزرگ
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پی عمود بر قبله است. اما ویژگی در روهای پی مسجد قرطبه، شامل تاالری پرستون با راه

هایی که با آجر و سنگ یک  . قوسهای دو طبقه است فرد آن، استفاده از قوس مهم و منحصر به

آید.  ترین موفقیت مهندسی اسالمی به شمار می در میان به شیوه  قدیم چیده شده، بزرگ

م( 305-310هـ .ق /  113-118ترین الحاقات مسجد در پی به قدرت رسیدن الحکم دوم )  مهم

ال انجام شد. دیوار قبله به طرف جنوب منقل و اندازه آن دو س دههـ .ق، در طی  116در سال 

ای که  های کنار هم واقع شده چنین حجره برابر شد. بنابراین توانست یک محراب عمیق و هم

  .(16 :5141برند، لوم داشتند را هم در بگیرد)مقصودی نامع

ر شبستان مرکزی دهانه دیگر به وسعت مسجد افزود و در محودوازده حکم دوم با افزودن 

شروع شد و با سه گنبد دیگر در  5مجموعه زیبایی از نخستین بناها را پدید آورد که با گنبد

ر خاتمه یافت. منطقه جلوی پرنقش و نگار به شکل اتاقی مدوّ جلوی محراب تزیین یافته و

 (.531 :5136)اتینگهاوزن، است 1شود دارای یک مقصوره دا میمحراب که از بقیه مسجد ج

مسجد جامع قرطبه با تمام تجاوزها و تغییرهایی که مسیحیان به قصد از بین بردن هویت و 

چنان با جالل و وقار، بازگوی دوران  هم، اند اش بر آن وارد کرده و روا داشته روحانیت اسالمی

چنان در و دیوار، مناره و محراب آن، هر  عظمت و شکوه اسالم در مغرب زمین است و هم

 شانزدهم ی را به هویت واقعی خود راهنماست. با وجودی که مسیحیان آن را از قرنا ببینده

چنان  اند، هم ای بسیاری که در آن دادههاند با تغییر ردهیالدی، مبدّل به کلیسای بزرگ شهر کم

 های عربی و اسالمی خود را حفظ کرده و نام آن هم تا به امروز به اسپانیایی آثار و ویژگی

1مسجد جامع
ن نام قدیمی خود را های آن که هم چنا صحن است. از درهای ورودی به مسجد

است و دیگری صحن و فضای باز مسجد در طرف شمالی آن با نام 8باب النخیلحفظ کرده یکی 

 :5116آل علی،)های پرتقال و نارنج، تزیین شده باقی مانده است چنان با درخت هم 1ترنج صحن

511). 

اند که البته هنوز نتوانسته هویت  ا به برج ناقوس نوایی تبدیل کردهامروزه مناره مسجد ر

های قرآنی را در  های بسیار، آثار باقی مانده که آیه مسجد جامع را از میان ببرد و با وجود خرابی
                                                 

گردد و شواهدی در  نمایشگاه ویال ویچیوسای امروزی، همگان برآنند که تاریخ گنبد ویال ویچیوسا به زمان حکم باز می .5

 (.531: 5136دالرحمن سوم چیزهایی بدان افزوده است)اتینگهاوزن، دهد عب دست است که نشان می

ساخت و او را از سوء قصدها محافظت  ای چوبی یا خشتی که منبر و محل عبادت خلیفه را محاط می . جدار یا دیواره1

 (. 31: 5141کرد)مقصودی، می
3. La Mezquita Aljama. 
4. Puerta de los palmas. 
5. Naranjo de los patio. 
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)همان، شود آور میذشته اسالمی را در آن سرزمین یادخود حک دارند، هنوز عظمت گ

 (.518و511

 اشبیلیه  مسجد جامع -1-3-2

هـ . ق، به عامل خود  156عبدالرحمن دوم، اشتیاق خاصی به ساخت مسجد داشت در سال 

سیس این تأدر شهر جیان دستور داد که در این شهر مسجد جامع بسازد که نظارت برساخت و 

جا  عمر بن عدبس بود. مسجد اشبیلیه بنایی شگفت و زیبا بود  مسجد بر عهده فقیه و قاضی آن

 .(111 :5146نعنی،)ه آن بدیع و حیرت انگیزو صومع

گونه اضافاتی نداشته بلکه به  این جامع از جامع عبدالرحمن داخل متمایز است؛ زیرا هیچ

همان مساحت اولیه مانده است به طوری که پس از گذشت سه قرن از ساختن آن، مسجد 

متر طول دارد.  نجاهپتا  چهل و هشت گوی جمعیت نمازگزاران بود. دیوار قبله حدود جواب

ای این مسجد در میانه دیوار شمالی قرار دارد. این مناره از بیرون مربع شکل و از داخل  مناره

رسد. با وجود این ترتیب ساخت آن به  متر می 44/1ای است که طول هر ضلع آن به  دایره

 .(866و865 تا: بی عبدالعزیز،)رسد های قرطبه دوران امیر عبدالرحمن اوسط می روش مناره

 556متر در  516های  مسجد جامع اشبیلیه که از سوی موحدان ساخته شده بود با اندازه

واالن عمود به دیوار قبله  51و  نمود. مشخصه این مسجد دارای نقشه کالسیک  متر عظیم می

را تر کنار دیوار قبله بود. از این مسجد چیزی به جا نمانده؛ زی با پنج گنبد روی واالن عریض

تخریب شده و به جای آن کلیسای جامع اشبیلیه ساخته شده است. در موسوم به سوسمار 

 . (118: 5104)دوپولو، ناقوس نعل اسبی و محراب غرناطه نیز از بقایای این مسجد است

 مسجد باب المردوم در طلیطله  -1-3-1

هایی  روی رگه مربع تقسیم شده با گنبدهایش که نهاین مسجد کوچک مربع شکل را که به 

های تزیینی متقاطع است،  کامالً متفاوت قرار گرفته و با نمایش که دارای زینت آجری و قوسی

 .(181 :5104دوپولو،)شناسیم می

خصوصی در  جوار یا های هم ای از نمازخانه ای، نمونه نمازگاه خصوصی کوچک و نُه دهانه

گاهانه آپر بندی است که معنای دقیق و صلآید اما باز هم در نماز مف سراسر اسالم به شمار می

شود. چهار ستون آن، نگهدارنده شمار فراوانی از گنبدهای پرنقش و نگار است  میقرآن آشکار 
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 1 تا: بیجیوسی، )آورد شده آن، گنبدهای مقصوره حکم دوم را به یاد می5بندی که تزیین تویزه

/13) . 

به طول حدود هشت متر و دیوارهایش  های بیزانسی مربع شکلی و مسجد بر اساس کنیسه

های مخصوص طلیطله ساخته شده است. این مسجد از سه  از سنگ گرانیت و آجر به روش

ها  ستون احداث شده بین آن نهرواق طولی قاطع، سه رواق عرضی تشکیل یافته و از این تقاطع 

قوس به  دوازده های گوتیگی باستانی فاصله است به طوری که از آن ستونستون با سر چهار

ایی به ه ها، قوس گنبد که از تقاطع آن نهها،  . بر روی ستونشکل نعلی اسب شکل گرفته است

وجود آمده همانند آنچه در گنبدهای قرطبه موجود است، ارتفاع قوس میانی بلندتر از دیگر 

که باقی مانده است  1گانه، آثار مسجد جامع در تطیله هاست. در کنار این مسجد سه قوس

 هایی در هم شده به شکل نعل اسب و ریخته و قوسهای درهم ها و ستون : پایهعبارتند از

های  و شکوه و لوحی سنگی شبیه به پایه، در نهایت زیبایی ها ، برگهایی شامل: شاخه سرستون

 (.861 تا: بی عبدالعزیز،)ا تزیینات هندسی در هم ریخته استدرهای ورودی پوشیده ب

 دینه الزهرا مسجد م -1-3-4

ر مجموعه الزهرا(، مسجد جامعی با عظمت بنا کنند )دالناصر دستور داد در کنار کاخ الزهرا

تر آن را از چوب آبنوس که مزین به  که آن نیز از سنگ مرمر و با گنبدهای مرتفع نباشد و بیش

اندلس  های قرآن محک شده بود، ساختند و این مسجد یکی از شاهکارهای هنر اسالمی در آیه

تاالر میانی  است. تاالر تشکیل شده 1از این مسجد  .(101/ 1 :5383،المقری)رفت به شمار می

ای با آب جهنده در  ها بود. صحن مسجد با مرمر چخماقی فرش شده بود و فواره ترین آن وسیع

جامع متر و شبیه مناره هشام در جامع قرطبه بود. اما منبر این  چهلمیان داشت. ارتفاع مناره 

تا:  بیعبدالعزیز،)ای به دورش، ساخته شده بود در کمال زیبایی ساخته شده و با چوب مقصوره

 .(3تا8

ظاهراً از مسجد جامع قرطبه)که از شاهکارهای معماری اسالمی به شمار  از نظر ابعاد، البته

جد جامع تر بوده اما محل تجمع مردم و اقامه نماز جمعه بوده است. امروزه مس می آید( کوچک

شناسان تا سال های آن منطقه توسط باستان  آن، به کلیسا تبدیل شده و تنها در طی حفاری

چهل ، موفق شدند تاالری را که از چهار سو با چهار گنبد و مدخل و یا ایوانی به عرض م 5388

                                                 
شود و طاق را به بخش کوچکتر تقسیم  ای احداث می های گهواره خمیده شکل که بر دهانه قوس یا در محل تقاطع طاق. 5

 ( . 13: 5141کند و عموماً کاربرد ساختمانی و تقویتی و گاه جنبه تزیینی دارد)برند،  می

2.Tudela. 
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و راهروهای وسیع و متعدد به هم وصل شده و سقف  (535 :5141)تفضلی،ها متر که با رواق

های مو و گل به  هایی از سنگ به شکل شاخه دایره های مرمرین با نیم ها و گنبدها با ستون اقرو

 .(181و181 :5116آل علی،)اند را بار دیگر احیاء و بازسازی کنند هم پیوست داده شده

 ها  معماری کاخ ها و مجموعه -1-2

برای فخر فروشی کاخ اسالمی اصوالً هم برای تشریفات و هم برای استراحت یعنی هم 

شد و در معماری اسالمی از حیث کارکرد  عمومی و هم برای شادخواری خصوصی ساخته می

توان بنایی سترگ پیدا کرد که به نوعی انعکاس از قدرت موجود نباشد.  اجتماعی و شخصی نمی

زیرا از نتایج بارز معماری اسالمی، ذاتی بودن قدرت در آن است و مالحظه عنوان قدرت در 

سازی عملیات معماری باشد که به خصوص در پیوند با تواند صرفاً در جدا معماری اسالمی می

های معیاری موجود نیست  ، پالنهای اسالمی . برای کاخیا نماد قدرت و ثروت آنهاست ،حاکمان

گیری از برج ها و طاق نماها، گنبدها  یا منزلت اجتماعی بهره ،ترین راه نشان دادن قدرتو مهم

 5 :5144میشل، )شود بیشتر آثار معماری اسالمی دیده میسایر تمهیدات معماری بود که در و 

 .(01ـ  14/

 الزهرا  مدینه -1-2-3

د پیشینیان خود در زمان همانن (م 351-305هـ .ق /  136-113عبدالرحمن سوم)الناصر()

سیله نام خود را در صدد برآمد تا تأسیساتی عمرانی از خود بر جای بگذارد و بدین وقدیم، در

استمرار و  ،ها جاودان بسازد و هم چنین مالحظات امنیتی، ضرورت سالمت شخصیت تاریخ

تداوم نظام نیز در گسترش الناصر در انجام دادن این کار سهیم بوده است. از طرفی، قرطبه از 

د؛زیرا الناصر از مواضع آنان مطمئن نبو ،زد ایل، اشراف و متمولین عرب موج میرؤسای قب

های آنان، مملکت را دچار رنج و زحمت کرده بود. به همین  طلبی ها و فزون همواره خود خواهی

دالیل، الناصر تصمیم گرفت برای خود شهری ویژه داشته باشد. در نتیجه، در مکانی در دامنه 

 .(185: 5146نعنی، )جبل العروس)شش میلی قرطبه( انتخاب و آن شهر را بنا کرد

ها  برای این شهر و سبب تأسیس آن داستان «الزهرا»اندلس در انتخاب نام ساننوی تاریخ

ترین آنان نزد الناصر بوده و نفوذ  گویند: زهرا نام یکی از همسران و یا محبوب اند، بعضی می گفته

گذاری پایتخت جدید و ساختن قصر عظیم آن عامل مهم و مؤثری  این بانو در خلیفه، در نام

 .(181/ 5 :5341اکشی،المر)بوده است
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بعضی گویند: الناصر از یکی از زنان متوفای خود، ثروت هنگفتی به دست آورد و به دلیل 

دانست با این پول چه کند؛ از این رو دستور داد که با آن اموال، اسرای  کثرت غنایم جنگی نمی

هرا ـ را پذیرفت مسلمان را آزاد کند و چون اسیری نیافتند، پیشنهاد سوگلی محبوب خود ـ الز

« مدینه الزهرا»که با این پول شهری برای سکونت او در خارج از قرطبه بسازد و آن را به نام

 .(185: 5146نعنی، )بنامد

های  : سنگکند سیسات مدینه الزهرا بیان میأالمقری در جزئیات و تفاصیل کافی از برخی ت

 ،ه، مرمرهای سبز و سرخ را از افریقیهمرمر سفید را از مریّه، مرمرهای سرخ و سفید را از ریّ

تصاویری به شکل انسان  حوض منقش به طال را از شام آورد. در این حوض نقوش و قرطاجنه و

توان قیمت گذاشت. سنگ تراشان ورزیده و هنرمند روزی شش هزار  آن نمی وجود داشت و بر

رمر سفید و رنگی استفاده کردند. در الزهرا هزاران ستون م قطعه سنگ را تراشیده و نصب می

 5: 5383المقری، )شده بود که تعدادی از آنها به وسیله امپراتور روم به الناصر هدیه شده بود

/151). 

متر عرض داشت  116متر طول، 5166آید.  چنان که از بقایای مدینه الزهرا به دست می آن

لزهرا شهری مدرج بود در سه آورند و مدینه ا کیلومتری می 46و آب آن را از قناتی در فاصله 

 .(31 :5311حمیری،)طبقه

ود که بافت شهری خاص را مساجد و بناهایی ب ،ها ها، باغ ، حیاطها مدینه الزهرا شامل کاخ

ها،  کارگاه،ها آورد. بافتی که با یک زندگی آراسته و شاهانه هماهنگ بود.حمام فراهم می

هایش  ه بود که الزم بود با همه پیچیدگیل شدمند و کنتر ها. این شهر، شهری دولت سربازخانه

 .(86/ 1 تا: بی جیوسی،)شهری در خور خلیفه باشد

ها در  های آن محصور شده است. ترتیب ساختمان هایی در گوشه این شهر کالً به وسیله برج

ها و در پایین:  درون این حصار به صورت سه سطح افقی بود. در باال: کاخ خلیفه، در وسط: باغ

های محاط بود با تزئیناتی بسیار زیبا  های اداری. نقشه این شهر براساس حیاط جد و قسمتمس

. اما است کاری شده بعضاً هندسی که دلیلی است بر حضور هنرمندان بیزانسی های کنده و نقش

دریغا که این همه شکوه و عظمت به دست بربرها ویران شد و سرانجام به صورت معدن سنگ 

 .(185 :5104دوپولو،)یباً چیزی از آن باقی نمانددر آمد و تقر

 کاخ الزهرا  -1-2-2

م. بر بنای آن  56حکام اموی در قرطبه، کاخی برای مقر خالفت خود ساختند و در قرن 

های اموی، کاخ با شکوهی است که خلیفه الناصر آن را در شهر  ترین کاخ افزوده شد. از مهم
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کاری روی دیوارهایش که از  این کاخ به تزیینات زیبای کندهالزهرا، نزدیک قرطبه بنا نهاد. 

ای تشکیل یافته، ممتاز بود. در این تزیینات روش بیزانسی که در  عناصر گیاهان، گل و بوته

نمایان  5های هنری محلی گوتیگ چنین بعضی از روش دوره اموی در سوریه معمول بود و هم

ت شرقی اسالمی رواج داشت، در بین آن تزیینات است و تأثیر هنر عباسی معاصر که در والی

 (.35 :5140عالم،)شود دیده نمی

عبدالرحمن سوم، این کاخ را در شمال غرب شهر سلطنتی قرطبه ساخت که مشرف بر 

های باز و  رودخانه وادی الکبیر بود. این قصر از سنگ و آجر و گچ ساخته شده و دارای حیاط

 . (151 :5144میشل،)های دلنشین است و باغ های پذیرایی، نهرهای جاری اتاق

های قرمز را از کوه  هزار قطعه مرمر سفید و رنگی قرار داشت. سنگچهارسقف آن بر باالی 

ها دو رنگ  های سلسله جبال قرطبه آورده بودند و به دنبال آن کابرا و رنگ آبی آسمان از سنگ

 ودببی به کار برده شده گلی پس از ستون آبی و سرانجام پس از رنگ گلی، رنگ آ

 .(158: 5104دوپولو،)

های ویژه برای  های بزرگی برای حیوانات وحشی و قفس کاخ الزهرا، متصل به باغات، محوطه

مرغان از هر قسم و از هر آب و خاک وجود داشت و فضای بزرگتری را با تور پوشانده بودند که 

ای را که به نام او کاخ و شهر  ی، مجسمه ملکهدر آن انواع  پرندگان آزاد بودند. بر دروازه مرکز

های آن، عمارت بزرگی بود که برای  نامیده شده بود، قرار داده بودند. در پهلوی کاخ و باغ

ها، شهر الزهرا واقع بوده  استفاده درباریان و مالزمین خلیفه اختصاص داده شده و نزدیک آن

هایی ترکیب شان دارای  ها نظیر سرستون توندر کاخ الزهرا پایه س .(38: 5865امیرعلی، )است

های تزیینی که به فرم گچ بری و افزاربندی دور تا  همان مشخصات سبک باستانی است. گل

هایی است که از گل و گیاه الهام گرفته شده  دور دیوارها قرار گرفته تقریبا همگی داری نقش

ها به طور  ها و میوه تنها که برگ های دیواری عبارت است از یک شاخه است و اغلب اوقات نقش

کاری آن بسیار روشن، دقیق و عمیق است. چنان که  قرینه از آن باال رفته است. نمونه کنده

 .(84 :5104،  هوگ)ای از سایه روشن را به وجود آورده است تضاد زنده

ده و دریاچه زیبایی در میان پارک قصر با ماهیان رنگارنگ جلوه و زیبایی خاص به قصر دا

انعکاس نمای قصر بر آب صاف و زالل این دریاچه، عظمت قصر را بهتر و بیشتر و دو چندان در 

داد و اگر فقط ایوان قصر را در نظر بگیریم، از یک سو مشرف بر باغ و  چشم بیننده جلوه می

                                                 
م، در اروپا  50آمد و در سراسر دوره قرون وسطی تا اواسط قرن م. به وجود 51روش هنری که در فرانسه در اواخر قرن  -5

 (.36: 5140معمول بود)عالم،
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ر دریاچه قصد و از سوی دیگر با در آبنوس با جواهرات تزیین شده به تاالر طالیی پذیرایی قص

 های سنگ مرمرین که بر آنها شکل حیوانات و که با گنبد مرتفع و حوض جیوه و ستون

های هنرمندان و.... که وهم و خیال هیچ بلند  نقاشی ها و بری پرندگان نقش شده بود و گچ

 .(111 :5116آل علی،)نظیر آن نبوده و نیست پروازی قادر به آفرینش بی

 کاخ الزاهره  -1-2-1

، هـ .ق 104منصور بن عامر در سال  وه بر کاخ الزهرا، کاخ الزاهره به دستوردر قرطبه عال

، به آنجا انتقال هـ .ق 116شده است و در سال  کنار رود وادی الکبیر در شرق این شهر ساخته

یافت و از نظر زیبایی ، نظم و بلندی دیوارها و گستره بازارها یکی از کاخ های بزرگ شمرده می 

ر این دو کاخ ، کاخ های عظیمی برای خلفا و وزرا و امرا و فرمانروایان ساخته شده شد . عالوه ب

  .(541: 5331بود مانند کاخ الکامل و المجدد و الروضه و...)بتنونی،

 هنرهای دستی -1-1

 سازی  سفال -1-1-3

ترین مظاهر اسالمی دارای نقوش متنوعی بوده که  سفالگری به عنوان یکی از برجسته

ه با معتقدات دینی و تصورات هنرمند از هستی عجین بوده است. هنرمند سفالگر همواره هموار

چنین  هم .ادراک و تجربه باطنی وی بوده است ،گیرد که برگرفته از احساس از نقوشی بهره می

گیرد. زیرا نمادها به معنای  برای بیان حقایق متعالی در هنر معنوی خویش از نمادها یاری می

ی و در هنر معنوی واسطه سیر از ظاهر به باطن هستند. تجلی بینش توحیدی در اصیل دین

ترین و  گیرد.دایره اساسی های ادوار اسالمی با گزینش نقش دایره صورت می نقوش سفال

ترین نماد و انگاره برای نمایش این مکاشف است. نقوش سفالینه، در ضمن جذابیت و  کلی

: 5141خزایی،)ت نمادین و رمز گونه نشان داده شده استتحرک، بسیار ساده است و به صور

111). 

سفالگران از دوران قدیم در کار رنگ آمیزی سفال، ماهر بودند. شهر واالنس در مغرب 

کاری  رفت، سبب شد که سفال اسپانیا، مرکز این صنعت بود و محصول آن که به شهر پواتیه می

شد،  ال هلند، سفال به سبک اسالمی ساخته میدر شم  م. 51در، آنجا بنیاد گردد. در قرن 

سپس به ایتالیا راه یافت. نشان این صنعت قدیم را در ظروف اسپانیولی که بعدها ساخته شده 

توان دید و دیگر  های مسیحی می نشانههای ساختگی عربی با عبارات و  از قبیل: نقش و نوشته

مسلمانان از دیگران پیشی  و رنگارنگ، اقسام سفالکاری چون موزاییک و مخصوصاً کاشی کبود 
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امیر علی، )گرفتند. و از قرن پنجم هـ . ق، بهترین سفال به طلیطله و قرطبه نسبت داده شد

5865 :114). 

ای و  های رنگی، عمدتاً زرد، سبز، قهوه های تزیینی با لعالب در غرب جهان اسالم، سفال

شفاف و یا روی یک سفید مات، به کار گرفته کردند که نقوش زیرین لعاب،  ارغوانی تولید می

های کوفی بر  های رنگی تزیینی، عناصر هندسی، خط نگاره های چاق با لکه شد. پیاله و کوزه می

در بر  های انسان را نیز اند. البته گاهی طراحی ساده پرندگان، حیوانات و پیکره آن تزیین شده

 5ش جدید  مهمی که در اروپا به عنوان کاشی معرقهـ . ق، امویان اسپانیا، رو 8دارند. در قرن 

رود و  سوزد و از بین می هایی که در آتش می ها با رنگ دانه معروف بود، عرضه کردند. نقش مایه

گذارد، دورگیری شده که مانع مؤثری برای جلوگیری از شره کردن  خط سیاه ماتی باقی می

 .(01: 5141برند،)لعاب است

های سفید  ها تکنیک معرق همراه با لعاب اند که در آنرا به دست آمدهظروفی در مدینه الزه

ترین روشن تزئین سفال، لعاب زرین فام بود و  یا سبز روشن استفاده شده است. با این همه مهم

احتماالً این تکنیک در دوران خلفای عباسی در دو ناحیه کاربرد داشته است. در قیروان، برای 

ای مسجد تهیه می شد، درفسطاط: اشیاء سفالی تک رنگ است. در آثار هایی که بر طرح کاشی

هایی در روش   ها و نقش مایه به وضوح شاهد افزایش زیاد طرح  دار، دارای نقوش انتزاعی و گل

 . (00: 5141برند،)لعاب زرین فام هستیم که با اشیاء سفالی دیگر ایجاد فضا و تعادل می کند

مدینه الزهرا کشف شده نسبت به سامرا کمتر و چندان قابل  تعداد آثار کوچکتری که در

کاری هم محدود  گونه اثری از قطعات نقاشی دیواری به دست نیامده و سفال توجه نبوده، هیچ

ای بر  های منقش آراسته به رنگ سبز و قهوه دار( و گلدان های دسته به ظروف باربوتین)کوزه

دو گونه از بین النهرین گرفته شده که با سرعت بسیار در زمینه زرد بوده است. الهام اساسی هر 

ای روستایی و والیتی را نشان  محل، تولید توسعه یافته است، هر چند که نتیجه کار روحیه

دهد و چندین سده سپری شده تا سفال واقعاً اعلی و درجه یک که مشخصاً اسپانیایی باشد،  می

 888اند و نخستین بار که در سال  شده، تولید کردههای ویژه غنی و ظروف لعاب داده  با شکل

شود، نامی از این سفال برده شده است. در سال  هـ .ق، که به سفال زرین تولید و اشاره می

 گری در اند. ولی گویا سفال هـ . ق، کاالتاپود واقع در آراگون را مرکز تولید آن دانسته 111

                                                 
1.Cuerdaseca. 
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گری  هایی سفال و احتماالً در شمال آفریقا هم کارگاهوجود داشته  1، والنیسا1، پاتریا5مانیسر 

های نسبتاً ساده و آرایش در دو، سه رنگ  ها به ظرف های آن دایر بوده است. ولی ظاهراً فرآورده

 . (43 :5111تالبوت رایس،)محدود بوده است

 بافندگی -1-1-2

ها، صنعت  بتوانند حامل یک مفهوم مذهبی یا سیاسی باشند. عر طراحی منسوجات، می

های حریر طبیعی بافتند.  منسوجات ابریشمی را به اسپانیا منتقل کردند و از نخ ابریشم پارچه

اطه متمرکز بود. در قرن چهارم ها، در شهرهای: المریّه، مالقه، اشبیلیه، غرن مکان این فعالیت

تر  ها بیش شدند و بدین لحاظ تعجبی ندارد که طرح .ق، کارگران قبطی از مصر آورده میهـ

 . (03: 5141برند،)های شرقی باشد ها و نقوش سرزمین منعکس کننده سالیق فرم

ای که  های لطیف و ظریف در اسپانیا، نیز طرفداران بسیار داشته است به گونه بافت پارچه

های  اند. نمونه زیبایی از بافته دستگاه کارگاه بافندگی در آن نام برده هشتصد برخی از تعداد

حجاب هشام "ر دوره فرمانروایی خلفای قرطبه موجود است. از جمله فقط تیراز به نامحریر د

هایی با عناصر جاندار به دور یک محور است. چند  هـ .ق، مزین به ترنج 100-133که در سال "

عالم، )باشد ای می قطعه آراسته به یک جفت حیوانات رو به رو یا پشت به هم در داخل دایره

5140 :38) . 

توان به آسانی  نمی ،مصر وجود داشته ارهای نخستین ادوار اسپانیایی را از آنچه درک

تشخیص داد. فقط پس از سده دهم میالدی است که تفاوت سبک اسپانیایی با وضوح بیشتر 

 . (35: 5111تالبوت رایس،)محسوس شد

ان شهرت بها که اقوام عرب زبان بد گران  های اسپانیا در پیشرفت صنعت منسوجات عرب

المقری، )حریر جهان بودند، سهمی داشتند داشتند و به قرون وسطی علمداران صنعت پارچه و

بافی بوده به طوری که در مریه  در اندلس شهر قرطبه، مرکز پارچه .(518و5/511: 5383

فرستاد و بغداد،  های معروف موسلینا به ایتالیا می کارگاه داشته است. در موصل، پارچه  8466

شد، صادر  رچه ابریشمین عالی را که در بیشتر کلیساهای اروپای غربی از محراب آویخته میپا

های  ها ی معروف به غرناطی را به پارچه فروشی ها ی بعد، پارچه کرد. غرناطه نیز به دوران می

های خوش بافت دیار اسالم، چنان در اروپا رواج یافت که مردم مغرب  فرستاد. پارچه اسپانیا می

                                                 
1.Maniser. 
2.Patria. 
3.Valensia. 
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ها به  نیز این صنعت را مولد ثروت تشخیص دادند و در نقاط مختلف فرانسه و ایتالیا کارگاه

 .(113 :5108حتی،)پا کردند

 کاری روی عاج  کنده -1-1-1

جا، ارتباط  کنند و در هیچ اشیاء تزئینی و نمادها، سلطنت را از دیدگاهی حمایتی تعریف می

های مربوط به خلفای قرطبه، قویاً نمایان  اجبین حمایت هنری و پادشاهی به انداره ع

 .(88/ 1 تا: بی جیوسی،)نیست

کاری روی عاج از زیباترین محصوالت دوره امویان در اسپانیا به شمار  کاری و کنده عاج

انگیزی که در عمارات معماری متصور  خیال مندانه و نعمت شکوه ،ناز ،رود و کامالً با رفاه می

اند،  خوشبختانه نام حامیان درباری و رجال دولتی که صاحب آنها بوده خوانی دارد و است، هم

هـ .ق، تا اواسط  111روی آنها رقم خورده و معموالً تاریخ آنها ارائه شده و شامل حدود سال 

ای و یا ظروف مستطیل با  سده پنجم هـ .ق، است.  بیشتر آنها جعبه جواهر با سرپوش نیمکره

کاری عاج امویان اسپانیا را  دی شده است. کیفیت چشمگیر کندهبن پوششی تخت و یا مفصل

های غیر مذهبی روی سنگ در همان دوره، بهتر یافت.  کاری کنده توان با مقایسه با حتی می

ای حفظ شده و یا قطعاتی که کار کرد آنها چندان  که به نحو قابل مالحظه 5چون سنگابی هم

پیرایه و انتزاعی  گیاهی و همان کیفیت بی ایه مشخص نیست. بعضی از آنها دارای طرح

های  های سنگی مشرف بر محراب اعظم مسجد قرطبه است و برخی دیگر در نقش مایه قاب

 .(541تا548 :5114اتینگهاوزن،)ها مشترکند کاری حیوانی عاج

گران عرب اسپانیا در ایجاد نقوش برجسته همان روشی را که در تزیین  حکاکان و صنعت

ای برای حکاکان عاج پدید آمد  هـ .ق، مدرسه 8بردند، دنبال کردند. در قرن  ه کار میصفحات ب

ساخت که همه یا قسمتی از آن،  می  ها و صندوقهای کوچک که مرکز آن، در قرطبه بود و جعبه

گونه جعبه یا قوطی را غالباً  های فرورفته و یا رنگارنگ، زینت یافته بود. این عاج بود و با نقش

داد که برای هدیه  بردند و نوشته آن، نشان می ی نگهداری جواهر و یا عطر یا لباس به کار میبرا

ای شکل است که از نوشته اطراف آن معلوم است  اش، قوطی استوانه ساخته شده، بهترین نمونه

خواسته به همسر  هـ .ق، برای حکم دوم خلیفه اموی ساخته شده است که می 111در سال 

 .(106: 5108حتی،)هدخود هدیه د

                                                 
1.Water basins. 
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با حکومت عبدالرحمن سوم، سیل طالی سودانی و احتماالً عاج سرازیر شد. چراکه در این 

شد. کار انجام  های عاج در قرطبه و مدینه الزهرا ساخته می هایی از جعبه زمان است که مجموعه

و طومار  شده بر روی این جعبه به صورت مینیاتور و جواهر نشان بود و به همراه آن برگ

ترین جعبه  داری نمایان بود. معروف ای که در برابر زمینه سایه خورد و کتیبه ظریفی به چشم می

کی از شود و در آنها صور خیالی مختلفی مشهود است. ی عاج، به فرمانروایی حکم دوم مربوط می

دوم است  های مربوط به خلفا، صندوقچه شاهزاده المغیره، برادر کوچکتر حکم ترین عاج ظریف

ای از شادی  خورد که در اسطوره که در قاب بند چوبی، تصویری از زندگی درباری به چشم می

شاهانه پیچیده شده است. هشت قاب بند چوبی این صندوقچه که در نقشی با برجستگی کمتر 

تا:  بیجیوسی، )دهد تر اوقات فراغت شاهزادگان را نشان می های قدیمی نمونه کنده کاری شده،

1 /88). 

های خاورمیانه اسالمی با  ای بین هنرها و صنعت در نتیجه فتوحات عرب در اسپانیا، رابطه

های محلی گوتیگ غربی، با عناصر  های اروپای غربی بر قرار گردید. گاهی بعضی روش سرزمین

: 5140عالم، )هنر اسالمی جدید در هم آمیخت و در نتیجه هنر اسپانیایی اسالم به وجود آمد

31). 

 بررسی هنر و معماری پس از دوره اموی -4

 معماری مساجد  -4-3 

های هندسی،  معماری اسالمی در جهان اسالم، به نسبت آب و هوا، فرهنگ و عالقه به سبک

های اسالمی،  های هنرمندان و معماران هر منطقه با یکدیگر تفاوت دارد اما از همه معماری ایده

در سراسر جهان اسالم، مسجد مرکز زندگی دینی و مکان مسجد اهمیت بیشتری دارد، چرا که 

شناسی  جغرافیایی و سنخ نگاری، معماری مسلمانان براساس وقایع سجده و تسلیم است.

های بیرونی وسیع که بیشتر  های بزرگ، محوطه شود. گنبدها و مناره بندی می ساختمان طبقه

های گوناگون، استفاده شدید از  یان بخشبا سالن عبادت مرکزی همراه است. استفاده از ایوان م

های  خطاطی زینتی عربی، فواره، محراب داخل مسجد، رو به سمت مکه بودن، استفاده از رنگ

ه چشود. اگر ها محسوب می روشن، از عناصر شناسایی معماری اسالمی در میان دیگر معماری

قصرهای پادشاهان و  ها، امحم ها، خانقاه های دیگری مانند:مدارس، معماری اسالمی در مکان

ترین هنرهای اسالمی که در روحیه افراد  شد، اما از برجسته های اداری به کار برده می ساختمان

 . (50 :5136پورجعفر،)تأثیر فراوانی داشت معماری مساجد بود
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زند: مسجد و قصر. مسجد بنایی است  معماری اسالمی حول دو چیز کامالً متفاوت دور می

ها را در معماری اسالمی  ترین سازه گاه کلیه رمز و رموز اسالمی و بنایی که عالی جلوه اسالمی و

 .(16: 5141هیلن براند،)به وجود آورد

مسجد در مقایسه با دیگر بناهای مذهبی متفاوت است؛ زیرا احساس آرامش و تعادل را با 

یک مسجد از نظر هنری آورد.  دوری جستن از تمرکز در یک نقطه یا مسیر ثابت به وجود می

کنند،  کاران سطوح و محراب آن را تزیین می نویسان و تزیین اهمیت زیادی دارد. نه تنها خوش

ها، منبر و محراب از باالترین کیفیت  ای چون: المپ های چوبی و شیشه بلکه تمام اثاثیه

 .(13: 5143جیمز، )برخوردارند

،  مصر و اسپانیا شکل گرفت و متعاقب آنهای مرابطان و موحدان در  آثار معماری حکومت

توانستند مجدداً مورد  ها همیشه نمی سبک تلفیقی پیشین دوباره در اسپانیا رونق یافت. ستون

ها به شکل: نعل  شد. فرم قوس ها بنا می استفاده قرار بگیرند اما گاهی اوقات مساجد بر روی پایه

ها: عمیق، شدند. محراب دار بنا می حلقهاسبی گرد، صاف، چند لبه، نعل اسبی شکسته و یا 

های  کاری از طرح شدند و در کاشی ها: با قطع مربع شکل،ساخته می مناره ها: متنوع و قوس طاق

 . (18 :5141برند،)هندسی استفاده می شد

روش مسجدسازی در دوره مرابطان تحت تأثیر سبک معماری اسالمی معمول در بیرون 

تر در قیروان و  نقشه مسجد در این دوره به روش عربی که پیش سرزمین مغرب قرار نگرفت.

هایی  ای که عبارت بود از یک صحن داخلی با رواق قرطبه معمول شده بود، استمرار یافت. نقشه

: 5140عالم، )گرفت و یک ایوان پهن بلند که به طرف قبله و عمود بر رواق بود، آن را در بر می

115). 

که دو مسجد تلمسان و طوریبه ه موحدان، رونق گرفته بوددر دور جنبش مسجد سازی

کتیبه در مراکش و تنمال ساخته شد. تغییری که در دوره موحدان یافت، تبدیل ستون به 

هایی به شکل نعلی اسبی با دور کامل یا کمی  دار، قوس های دندانه جرزهای آجری با قوس

ای در صحن میانه  و شکسته بود. اما گاهی منارهدار  ها  نوک ای بود. بیشتر قوس شکسته یا آویزه

 .(111)همان، شد ضلع جهت قبله ساخته می

ترین بناهای مذهبی، ارتباط نزدیکی با رشد و پدید آمدن شهرها در بخش غربی شمال  مهم

شکل اولیه ادامه یافت ولی تأکید جدید بیشتر بر  Tآفریقا و اسپانیا دارد. پالن ساده مساجد 

گنبدها شد که نشان دهنده شبستان مرکزی و دیوار قبله بود و یا برسه راهه ردیف  Tشکل

شبستان عمودی در مجاورت این  بیست و یکشد. مثل مسجد رباط که  موازی با قبله تأکید می
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های سه مسجد: رباط، اشبیلیه و مراکش هستند  ترین آنها مناره ها که معروف ها داشت. مناره راه

شود و شواهد دیگری درباره سایر آثار معماری مذهبی  بع شکل شمرده میو از بناهای کهن مر

در دسترس نیست مگر چند آرامگاه در شمال شرقی آفریقا و عمارت تشریح نشده قبه البادیین 

 .(545 :5114اتینگهاوزن،)در مراکش

حکمروایان مسلمان،مسجدهای بسیاری در شهرهای اسالمی اندلس که در آنها مستقر  

اند و مسجد جامع قسمت اصلی شهر را فراگرفته است. مشهورترین  به روش مغربی ساخته بودند

باشد  مساجد، مسجد طلیطله و مسجد جامع المرّیه است که تحول یافته کلیسای سان خوان می

های  ای از گچ تزئینی با شاخه و تنها محراب و دیوار قبله باقی مانده است. این محراب با الیه

باشد و مسجد را مرمت  ده شده که برخی از آنها مربوط به دوره موحدان میگیاهی پوشی

چنین مساجدی در دو شهر بلنسیه و مرسیه بر پا شده است. در اشبیلیه در سال  اند و هم کرده

نیز ساخته شده است. این مسجد بین عناصر 5«جیرالده»هـ .ق، مسجد جامعی به نام 131

صر برگرفته از مسجد جامع قرطبه را در برگرفته است. از مسجدهای موحدان در مراکش و عنا

بیازین و مناره و از دوره مسلمانان در غرناطه مسجد ای زیبا به نام جیرالده  این مسجد مناره

 .(111 :5140،)عالمجامع تابئین باقی مانده است

است. قسمت  از اهالی اشبیلیه 1بنابر روایات، جیرالدو در اشبیلیه ساخت معماری به نام گور

وسط هرنان رویز شود ت فوقانی جیرالدو که امروزه به عنوان برج ساعت کلیسا از آن استفاده می

 :5101جی دوری،)م. به طریقه مشخص رنسانس تزیین شده است 5106-04ای ه در سال

515). 

 معماری کاخ ها  -4-2

 کاخ اشبیلیه)الکازار(  -4-2-3

کم  مطول انجامید ولی فن معماری عربی کبه اگرچه استیالی اعراب در خاک اندلس 

کاری و جالل و عظمت ابنیه اسالمی رفته رفته رو به تزاید نهاد و در  تکمیل و سبک زینت

ها برداشته شد. بنای معروف و معتبر  اندک زمانی به کلی نفوذ معماری خارجیان از میان آن

رود، درجه اعتالء و عظمت  ار میقصر اشبیلیه که سرآمد بناهای اعراب در خاک اندلس به شم

                                                 
 .  خورد یهای گوناگون به چشم م های جیرالده، جیرالدو و  ژیرالده نیز در کتاب این مسجد با نام -5

2. Guevre. 
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 تا: بیزیدان،)باشد های آتیه بهترین نمونه و یادگار می ها را برای عبرت ما و دوره معماری آن

166). 

های دوره موحدان در اندلس رد و نشانی یافت. اما این بقایا  توان از کاخ فقط در اشبیلیه می

های  گاه و حیاطشک، سکونت کنونی بیدرون قصر  .اند برای بازسازی کل مجموعه ناکافی

رسد. اما این مجموعه را تخریب و سپس  شان به دوره موحدان می متعددی وجود دارد که قدمت

گذاری عناصر منفرد آن دشوار است.  اند، آنچنان که تاریخ بازسازی کرده و بارها تغییر داده

صنعتگرانی که از غرناطه، آورده ق، به دست هـ. 8ر شکل کنونی شان در ربع سده بیشتر بناها د

های عربی در حمد و ستایش خداوند دلیلی بر مسلمان  شدند، ساخته شد و وجود کتیبه می

ق، دستخوش تغییراتی شده بود ست. مجموعه موحدی در سده هفتم هـ.بودن کارفرمای قصر نی

تطیل شکل و ، باغ مس5که در بیشتر موارد، آشکارا قابل تشخیص هستند. حیاط اندرونی یسو

های متعلق به دوره موحدی است. بناها از آجر  شک از بخش ها، جویی در میانه، بی طویل، باغچه

های  ایوان به میله  ،های هفت قوسی بر یکی از اضالع بلند قرار دارد. بر باالی درهای اتاق و طاق

اشند، اتاق هم گچ بری شده بسیار هنری قرار گرفته است به صورتی که حتی اگر درها بسته ب

ها از مدینه الزهرای  گیرد. در قصر الکازار، بسیاری از ستون شود و هم روشنایی می تهویه می

اند و شاید به واسطه معماری دوره موحدی به بناهای مسیحی راه یافته  خلفا اقتباس شده

نزهی های عینی قصرهای موحدی هنوز یک ویژگی معلوم است: زهد و ت باشند. از معدود نشانه

های  ها و درختچه شد. تزئینات سرشار معماری، فواره که عمالً در معماری اسالمی اعمال می

ای از لذایذ زندگی  تزئینی خوشبو، همگی در باغ محصوری گردآوری شدند تا خالصه گزیده

های الحمراء چیزی کم ندارد. گردشگاهی که هنوز  از باغ فراهم آورند و از این نظر)حیاط یسو(

 :5140باروکاند،)پشت قصر الکازار گسترده است احتماالً در اصل به دوره موحدی تعلق دارددر 

 .(151تا156

ها بین آنها  ها و عرض مکان با اینکه مسلمانان، این بناهای شگرف عالی را که طول زمان

وجود فاصله بسیار افکنده، با وجود تفاوت و اختالف که در مصالح و موارد سبک و امکانات آنها 

اند. ترکیب مجموعه همین عناصر است که ابنیه اسالمی را در  دارد، روح و حیات واحد بخشیده

همین مایه  .بخشد شام، مصر، هند، اندلس، عراق، ایران و ... قدرت و جالل افسانه آمیز می

 ها هنوز چنان جلوه و ء را در غرناطه از ورای غبار قرنتناسب و هماهنگی است که قصر الحمرا

اشبیلیه به وسیله ابو یوسف یعقوب بنا شد، مورد توجه  قلعه الکازار که در .شکوه داده است

                                                 
1. Cartijo delcober tizo. 
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 1ساختمان قصر اشبیلیه را در قرن ) .(115: 5141حکیمی، )شارل پنجم و ایزابال واقع گشت

ترین قسمت قصر اشبیلیه را یک مهندس اهل طلیطله به سال  هـ . ق ( شروع کردند، قدیمی

ق، صنعتگران بومی و مسلمانان به هـ. 118کم موحدان ساخت. در سال ( برای حاهـ .ق  130)

دستور پترو ملقب به قساوتگر آن را به سبک اسالمی تعمیر کردند و تا چند سال اقامتگاه 

 .(105: 5108حتی، )خاندان سلطنت بود و تنها قصری است که اکنون برجاست

تزئینات و گنبدهای پرنقش که در قصر الحمرا های اولیه قصر اشبیلیه، آن همه در قسمت

ها نزدیک به یکدیگر است و جز در  شود ولی در عین حال طرز ساختمانی آن است، دیده نمی

شود که  های نعل اسبی زیادی دیده می ، طاقبعضی از جزئیات، اختالفی ندارند. در قصر اشبیلیه

 های هایی از قاب ، قطعهصر اشبیلیههای ق شود و در سقف در قصر الحمراء به ندرت یافت می

 .(011)همان،شود های قاهره و دمشق دیده می رنگی و طالیی برجسته شبیه به سقف

 کاخ الحمراء  -4-2-2

هایی است در غرناطه، متعلق به سلسله بنی نصر، در مکانی  قصر الحمراء، مجموعه ساختمان

یرا نوادا قرار گرفته است. این قصر، از ای کوتاه با برجستگی کوچکی به نام س با عظمت روی تپه

قرمز( از ته رنگ دیوارها و )آید. نام الحمراء بهترین قصرهای باقی مانده جهان اسالم به شمار می

قصر به هیچ وجه تنها محصول  این .(11: 5141برند، )برج چهارگوش قصر اقتباس شده است

توانیم چگونگی تأثیر خصایص  فعالیت هنری حکومت نصریه نیست. در قصر الحمرا، ما می

عمومی حکومت در هنر را مالحظه کنیم. این بدان معنی است که آثار هنری که به طور ثابتی 

در چارچوب سنت هنری قبلی اندلس باقی مانده و نوآوری در آن به ظهور نرسیده است. الحمرا، 

بر این، احمرا، دژ های مراکشی محل ادارات دوستی نیز بوده است. عالوه  مانند سایر کاخ

 .(530 تا: بی جیوسی،)محکمی نیز بود

در جوار دیوار شمالی قلعه قرار دارد و از دو قسمت اساسی  مدینه الزهرا این قصر نظیر کاخ

ها در حیاطی مستطیل شکل محدود گردیده، تشکیل یافته است. محیط این  که هر یک از آن

ها، با سبک بسیار ظریف  ها و عمارات و کاخ برج ها و قلعه گنجایش چهل هزار تن را داشت. قلعه

های  ها و رنگ های زیبا و قشنگ و عالی، گنبدها، سقف بندی ها. ایوان ها و ستون و روشن آن

ها که تا به امروز همچنان شفافی اولیه خود را حفظ کرده است. تاالرهای با روح و  تابان آن

و ریاحین و باغات اطراف در داخل بنا  ها دلگشا که طوری ساخته شده بودند که عطر گل

شمار آنها که طوری ساخته شده بودند  ای زیبای بیه پیچید و آن را معطر می ساخت، فواره می
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بردند و یا اینکه آب  کردند، باال و پایین می که فشار آب را به وسیله بعضی اسباب تنظیم می

ها گاهی آب را به شکل لوله  این فوارهساختند.  خواستند مرئی و نامرئی می را هر وقت که می

های پهن به طوری که عکس عمارت و خود منبع را  کردند و زمانی به شکل صفحه پرتاب می

 .(186: 5865امیرعلی، )گردید آسمان کبود و شفاف منعکس می

ها و  فواره ،شد، به عمل آمده است استفاده کاملی از آب که از مرتفعات کوهسار سرازیر می

این در آب و  .اند مند شدهرهای تزئینی ساخته شده و گیاهان نمایشی از این آب بهرهاستخ

هوای گرم غرناطه، منبع لذت و تفریح بسیار است. در هر حال، بهترین تاثیر هنری از آن نقش 

های  نظیری این توهم است که آن همه عظمت هنری بر دوش ستون و نگار کامل و وقار بی

ها فرود آمده است. این هنری است که در نهایت  گوشی که بر دوش آن ستونظریف قرار داد یا 

کمال و درخشندگی برای تلذذ لحظه حاضر ساخته شده و در اندیشه زیبایی پایدار نبوده است. 

در این هنر از مواد و مصالح ظریفی استفاده شده است که بر شالوده بسیار لطیف و ظریفی قرار 

 .(530 تا: بی جیوسی،)دارد

ابوالحجاج  و پسرش اخ، سه فرمانروا شرکت داشته اند: ابوالولید اسماعیلدر بنای این ک

های  .ق( قسمتهـ118-138محمد الخامس) سپس پسرش هـ.ق( 114-118در) یوسف اول

جدیدی  بر آن افزود  اولی بنای کاخ را شروع کرد؛ دومی بر بنا افزود و سومی تزییناتش را 

که جداسازی و تشخیص دقیق بین کارهای هر یک دشوار است، زیرا هر گسترش داد. به طوری 

قسمتی در دیگری ترکیب شده است. به طور کلی، کاخ از سه مجموعه بنا تشکیل یافته و در 

مشوار، محل شور، از غرب به شرق کشیده  ین مجموعه نامنخست میان هر یک حیاطی است.

موجود است که اختصاص به کارمندانی دارد  ریفعجموعه قسمتی به نام شده و در میانه این م

کنند. مدخل، نیز در جهت غربی آن قرار  که حکمروا را در تدبیر کارهای مملکتی کمک می

های  که بنای آن از شمال به جنوب است ویژه پذیرایی دیوان گرفته و مجموعه دوم به نام

نما و سالن تخت یا  سالن آب. حیاط ریحان است یا نماها و باشد و شامل قسمت آب رسمی می

سالن سفرا در ان واقع است و این قسمت تقریباً مستقل از مجموعه اولی است و مجموعه سوم 

که در جهت جنوب واقع شده است و در  محمد الخامس در محور غرب به شرق منسوب به

 .(110 :5140عالم،)قرار دارد حیاط شیران میانه بناها، حیاط مرکزی به نام

.ق( هـ 3)ترین الحاقات قصر، صحن موردها و شیرهاست که در دوره باستان و در قرن از مهم

ها و  باشد. فضای مستطیل شکل، ردیف ستون و محمد پنجم می در زمان حاکمیت یوسف اول

کاری شده برای ایجاد محیطی مجلل و آرام با  ری و کاشیب ها و تزئینات غنی گچ ها، فواره حوض
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ها، دنیای کاملی از دیدنی و تصوری  ها، جلوه کمتری دارند اما صحن درگاهاند.  هم ترکیب شده

اند. قوس شکسته و عنصر تزئینی مقرنس در این قصر از عناصر معمول  از بهشت را پدید آورده

های طاقچه  ها، شبکه های گرد و تزئینات ردیف ستون ها، قوس معماری است. ولی فرم ستون

ن عناصر جا، ای ق معماری اموی است. اگرچه در ایناز عناصر خل دار های سرپوش شکل و طاقچه

 .(11 :5141برند،)اند در نهایت زیبایی خلق شده

ترین  ها و نقاشی که در آنها شاهکارهایی به خرج داده بودند که کوچک موزاییک کاری

های مختلف طالیی، ارغوانی و آبی سایه روشن  های کاخ را زیبا کرده و به رنگ قسمت

های گوناگون که در این  های خاتم کاری چینی به اشکال و رنگ انداخته است. مجسمه یم

یکصد و بیست و  ، دارای«تاالرشیران» عمارت نصب بوده، یا یکی از عمارت معروف آن به نام

های الجوردی  های آبی رنگ و سفید آن، متناسب رنگ ستون نازک و ظریف، سنگ فرش هشت

کرد.  های کشمیری برابری می های دیوارها که با نقوش مثال بری و طالیی آن با هم، گچ

ها پر بود، گنبدهای قشنگ و عالی آن که سنگ  کاری مرمری فریبنده آن که در اتاق مشبک

هایی از سنگ مرمر مشهور آن در مرکز کاخ بوده است. تاالر بدیع و فریبنده موسیقی که  آب

های  های بزرگ و آویزه چنین سالن هم ،اند داده ش میآنجا نوازندگان برای ارکان سلطنتی نمای

. سبک اسالمی اسپانیا در زمینه تزیین بنا (186 :5865امیر علی،)تر های کوچک مقرنس در اتاق

ترین  در قصر حمرا، نشانه اوج کما لیست که هنر تزیین معماری بدان دست یافته است. معروف

در حوض مرمری روی هم ان حیاط فواره درندگان است در می های این قصر سالن قسمت

: 5140عالم، )ساخته شده، زیرین بزرگ و باالیی کوچکتر که روی پشت دروازه شیر قرار دارند

110) . 

رود. برطاق،  ترین آثار هنری به شمار می به صف مهم« عدالت»تزئین این سالن و سقف سالن

های قهرمانی و شکار را نمودار  اناند و بعضی داست های رنگین است که بر پوست ساخته صورت

ها،  اند. ضمن بعضی نقش تن از افراد که به یک جایگاه بیضی شکل نشسته 51کند. به عالوه  می

های دیگر است که تنها  شود و نوشته است دیده می« ال غالب اال اهلل»شعار غالب که متن آن

 .(101 :5865امیر علی،)اند برای تزئین آورده

های تکی،  هایش با رعایت اصل اعتدال تعیین شده،در قابی از ستون تناسبحیاط شیران که 

های آن زینت  ای باریک و نی مانند محصور شده است که سر ستون دوتایی،سه تایی با بدنه

 .(101و105: 5144گاردنر،)های بلند و پرشکوه دارد های سنگی و هاللی و یا قوس کاری
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ط شیرها به آن راه دارد. آنچه مدتی مدید به اسم در شمال شرقی، باغی است که از حیا

حیاط شیران، معروف شده، در واقع زبان حال و بیان کمال مطلوبی است که مردان هنر پرور و 

ها، سالن مربع  ترین سالن از بزرگ .(01: 5104هوگ، )اند معماران مسلمان در جستجوی آن بوده

آید  اشد در بررسی کاخ الحمراء چنین بر میب اهران پیوسته به باغ اختصاصی میدو خوشکل 

های بناها از وحدت کاملی برخوردار نیست. جهت و اضالع هر مجموعه به هم  که قسمت

نظم بودن مجموعه مربوط به بناهایی است که  پیوسته، نسبت به جهت دیگر متفاوت است و بی

 .(110 :5140عالم،)های مختلف به آن افزوده شده است در دوره

راء شاهکار اصلی هنر اسالمی در غرب شناخته شده که این کار نفوذی قطعی بر الحم

داشته است . الحمراء همان اندازه به اعتبار « فاس»بناهای مراکش و به ویژه مسجد القرایین در

هوگ، )هایش مشهور است که با معماریش که از حد اعالی ظرافت برخوردار استها و چشمهباغ

5104 :153). 

 هنرهای دستی  -4-1

کاری روی  شک نیست که در کنار معماری، هنرهای تزئینی اسالمی مانند: بافندگی، کنده

به خصوص انواع دمشقی و مفرغ و فوالد با اسلوب معروف به  فلز و عاج، سیم و زرکوبی روی

 ساز است های درخشان درهم بافته نیز شکوفا و مکتب گری با رنگ السازی و سفّ کاشی

 .(516 :5111مرزبان،)

  فلزکاری -4-1-3

مند هنرهای تجملی  امیه در قرطبه و جانشینان آنها در جنوب اسپانیا، حامیان عالقه بنی

اند.  های کلیساها در اسپانیا باقی مانده بودند. ظروف طال، نقره و برنج همراه با عاج، در گنجینه

کند که روابط فرهنگی و بازرگانی بین  یاشیاء باقی مانده از آفریقا، این ایده را به ذهن متبادر م

کشورهای مختلف حاشیه مدیترانه در اواخر دوران باستان وجود داشته است و ظروفی با همین 

. برخی از همین (01و08 :5111وارد، )اند آفریقا و اسپانیا و مصر یافت شدهشکل در شمال 

ها داللت دارد. بهترین  زمینانتشار سبک هنر اسالمی در سرظروف در اندلس پیدا شده که بر 

شده  نمونه آن، قطعه فلزی به شکل شیر است که شاید به عنوان آفتابه دستشویی استفاده می

های شهر بلنسیه پیدا شده و ساخت آن به دوره حکومت  است که در قرون گذشته در کناره

 .(185: 5140عالم، )موحدان منصوب است
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ی از اسلوب صنایع اسالمی پیروی و بعضی صفات به طور کلدر فلزکاری مغربی  ایناسپا

مشخصه اسپانیا به آن اضافه شده است. زینت آالت طالیی جواهر نشان به اسلوب مغربی اسپانیا 

که بیشتر در غرناطه ساخته شده، دارای اشکال مشبک است که با ترصیع کاری مینا ترکیب 

فعالً در حوزه مادرید محفوظ است.  شده است. در بین اشیاء برنزی، چراغی از مسجد الحمرا،

نصر  عبداهلل ثالث، یکی از سالطین بنیهـ .ق، ساخته شده که به نام ابی  161این چراغ در سال 

 .(518 :5101دیماند،)باشد می

 ال سازی سفّ -4-1-2

، شناخته چهاردهم میالدی های سفالی لعابدار شفاف در اندلس پیش از قرن ساختن ظرف

اندلس پیش از دوره بنی نصر پیدا  های سفالینه که در شهر است این نوع ظرف نشده بود. بهتر

شده را از واردات عراق و مصر بدانیم. در شهر مالقه و غرناطه به ساختن این نوع سفالینه از قرن 

و دمشق متوقف شده، شهرت یافته  نها در ری و قاهرهاز زمانی که ساختن آ چهاردهم میالدی

ها، قسمت پایینی  اختن کاشی لعابدار شفاف نیز شهرت دارد. این کاشیاست. مالقه به س

های گیاهی  های هندسی و حاشیه دیوارهای، کاخ الحمراء را پوشانده است و تزئینات آنها از خط

تشکیل یافته که شعار و نشانه پادشاهان غرناطه بود و  «ال غالب اال اهلل»برجسته همراه با عبارت

های  ، به ساختن ظرفچهاردهم میالدیره معمول بود. شهر مالقه در قرن در تزئینات این دو

ها،  های الحمراء ممتاز بود. این ظرف هایی شبیه بال، به نام ظرف بزرگی با گردن بلند و دسته

ها برسکوهای سالن کاخ الحمراء بود. نمونه آن،  ای برای قرار دادن آن دارای قاعده برجسته

هاست که با روش هایی از رشته های گیاهی به هم پیوسته و حاشیه ظرفی مزین به شاخ برگ

برای پوشش اشکال تزیینی روی ظرف، از لعاب شفاف طالیی  .هندسی زیبایی تزیین شده است

باشند.  دار بر روی رنگ سفید براق می ها دارای رنگ آبی لعاب استفاده شده است. بعضی ظرف

های مالقه است. اما  اب شفاف طالیی، فقط از ساختههای دارای لع پژوهشگران معتقدند: ظرف

عالم، )هایی که در آنها دو رنگ طالیی و آبی با هم به کار رفته است، از غرناطه است ظرف

 .(181و185: 5140

کاری بود و محصول آن ها به شهر پواتیه  واالنس در مغرب اسپانیا مرکز صنعت سفال شهر

هـ . ق، در اقصای شمال به هلند،  3نجا بنیاد گیرد. قرن رفت. سبب شد که سفال کاری در آمی

کاری از اسپانیا به ایتالیا راه یافت.  شد و در همان دوران سفال سفال به سبک اسالمی ساخته می

های  نشان این صنعت قدیم را در ظروف اسپانیولی که بعدها ساخته شده از قبیل نقش و نوشته

های رنگارنگ که  توان دید. هنوز هم کاشی ای مسیحی میه ساختگی عربی با عبارات و نشانه
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یادگار سبک عربی است مورد عالقه مردم اسپانیا و پرتغال است. از دوران قدیم که به ربع 

دهند. از آن پس،  طلیطله و قرطبه نسبت می هـ .ق، می رسد، بهترین سفال را به 55سوم قرن 

 . (114: 5108حتی، )شهره شدقلعه ایـّوب و مالقه و منسیه به این صنعت 

  بافندگی -4-1-1

دوزی  های طالیی ملیله برخی شهرهای اندلس به بافتن منسوجات حریر زربفت که با نخ

های حریر که بافت آنها  شد، شهرت یافت. مشهورترین این مراکز، شهر مرسیه است. از قطعه می

هایی از طاووس و  ین به جفتای مز ، است. قطعهدوازدهم میالدیمنسوب به اندلس در قرن 

چنین در غرناطه در دو قرن  ها است. هم حیوانات رو به روی هم و درخت زندگی در بین آن

شد که تزئینات  دار بافته می های حریر حاشیه ، نوعی پارچهچهاردهم و پانزدهم میالدی

بافته به خاطر  های آن از ستاره و گیاه و پرندگان و ترئینات نوشتنی بود. به این نوع حاشیه

شد. نوعی قالیچه در  اطالق می« الحمراء»شباهت تزئیناتش به تزئینات سفال الحمراء، سبک

باشد که  های هشت ضلعی منسوب به اندلس می نصر دارای تزئینات تکراری در ردیف دوره بنی

 یی ازها های بیرونی با ردیف در دور آنها تزئینات هندسی و اشکال زیبایی قرار دارد. حاشیه

ئینات هنر قبطی مصر را به های خط کوفی و اشکال هندسی و انسانی تزئین شده که تز نوشته

نشانه و لقب سفارش دهندگان دیده  ، پانزدهم میالدی های قرنآورد. در بعضی قالیچه یاد می

ها کشیده  های آرام بخش و رنگ سیاهی که به دور برخی قسمت ها به رنگ شود. این قالیچه می

تزئیناتش اشکال  های مغربی به دست آمده که در هایی از قالیچه ، ممتاز است. نمونههشد

های اندلس با تزئینات  معاصر با قالیچه ها ، خورد. این قالیچه ای تکراری به چشم می ستاره

 .(188و181: 5140عالم، )هندسی دانسته شده است

ای  شود که در آن شبکه مطرح می، هفتم هجری قمری الگوی تزئینی متفاوتی از حدود قرن 

گیرد. احتماالً تمایل بر این  های افقی مورد استفاده قرار می های هندسی در حاشیه از نقش مایه

بود که تعداد بسیار کمی از آن ها به جای آن که برای لباس استفاده شوند، برای آویخته شدن 

ستند به طور تنگاتنگی با تزئینات ق، هـ.ه 3و 4روند و آنهایی که متعلق به قرون  به کار می

های خطی پیوسته یا  هایی از طرح اند که شامل ردیف بری الحمراء، مرتبط ای گچه5کاشی و ازاره

دار از قرن  ها با پرزهای گره قالی  نوارهایی، وام گرفته از معماری هستند. بر طبق اسناد و مدارک،

                                                 
شود که پوششی از سنگ و کاشی دارد و گاه ارتفاع این قسمت  ازاره به قسمتی از پایین دیوار داخل و خارج بنا گقته می -5

 (. 540: 5141رسد )تفضلی، به حدود یک متر می
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ها، که احتماالً از طریق  د استفاده در این قالیهـ . ق، دراسپانیا، رواج یافته است. تکنیک مور1

نه یک جفت نخ تار)که روش  های منفرد تار،  کارگران قبطی باب شده، پرزهای گره خورده با نخ

هایی با  های کوفی و زمینه ها شامل حاشیه خورند. طرح گره می معمولی آن روزگار بود(

ندگان یا حامیان اروپایی احتماالً های شش  ضلعی است و در قرون بعدی، سفارش ده شبکه

 .(04: 5141برند، )دادند های خانوادگی را سفارش می نشان

شهور و م« حلل الموشید»شد که به های طال انجام می های حریر به وسیله نخ تزئین پارچه

اسالم معروف بود و در  مشرق زمین پیش از بافت آن مختص المریّه بود. اما دیبا که در

های حریر با نخ  های عربی اسالمی ادامه یافت و آن بافته بافی در سرزمین پارچه های کارخانه

های اصفهان، گرگان و بغداد و منسوجاتی که مربوط به اندلس عصر اموی و  ابریشم بود. بافته

  (.514 :5864دندش،)یابد دوران طوایف است، در دوره مرابطان برتری می

  خوشنویسی -4-1-4

دیوارها و  ،ها محراب ،تزئین گنبدها ،های هنر مسلمانان در بنای مساجد یآنچه که از ویژگ

نور و رنگ در زاوایای  ،منحنی با سایه و هاست نوع تلفیق و ترکیب خطوط هندسیرواق

رفته در این تلفیق هنرمندانه، هم بعد و جنبه  کاری های به کار سطوحی مناسب است. ظریف

ها و احساس  هم انسان را در دنیایی ژرف از زیبایی بخشد و میغیرمادی به آثار معماری اسالمی 

دهد. خط از  ای که به یک اثر هنری، ابعادی عمیق می دهد. به گونه های فوق طبیعی قرار  می

است و نمایشگر نوعی حرکت در آثار هنر اسالمی به کار رفته  "شکل گرا"مهمترین عناصر هنر

 . (108 :5110محدثی،)است

هـ . ق، است و به خط 166از  از مغرب به دست آمده مربوط به پیشخطی که  ترین دیمیق

مغرب، مرکز علمی غرب گردید و قیروان اهمیتی  5قیروانی معروف است. در دوران دولت اغلبیه

به سزا کسب کرد و خط مغربی رو به ترقی گذاشت و چون پایتخت از قیروان به اندلس منتقل 

 .(14/ 1 :5145عباس،)رطبی موسوم گردیدشده به نام خط اندلسی یا ق

های متفاوتی نسبت به خطوط شرقی دارد. از  ط انحنا دار آفریقای شمالی اسپانیا ویژگیخ

ای برای حروفی است که به پایین  کره های گود و تقریباً نیم ها استفاده از حلقه ترین ویژگی مهم

ائم این خط به سمت چپ تمایل دارند. های ق شوند. عالوه بر این، عمودی می خط زمینه سرازیر

                                                 
هـ . ق،  130تا  548که از سال  زمان با دولت عباسی ـ در قیروان افریقیه با گرایش سنّی هم ـهای مستقل  یکی از دولت -5

 (.15: 5145کردند)محمد علی،  در آستانه قیام فاطمیان، حکومت می



 43اندلس در هنر و معماری اسالمی

 

ای رقیق در درجات رنگی متفاوت استفاده شده است.  برای نگارش این خط از مرکب قهوه

های قلم و قطع ناگهانی فرود قلم در نگارش حروف بیشتر جلوه حرکت قلم مو را دارا بوده  ضربه

ای تقریباً نرم،  عی نی رشتهتا قلم. به هرحال، در کتابت این نوع خط به احتمال یقین از نو

  شده، شده است. در این نواحی از مصوت های)نشانه( رنگی، متناوباً استفاده می استفاده می

  (.01 :5141برند،منسوخ شده و کاربردی نداشته است) در حالی که در مناطق دیگر اسالمی،

 

 جه ـنتی

کم ارتباطی آن دوران، وجود دوری اندلس نسبت به مرکز خالفت اسالمی و امکانات با

مسلمانان توانستند با اتکا به نیروی ایمان و با هدف گسترش دین مبین اسالم، مسیر زیادی را 

های غرب که  های طاقت فرسا، ندای اسالم را در سرزمین بپیمایند و با وجود تحمل سختی

ید تحت سیطره و حکومت مسیحیان بود طنین انداز کنند و برای مدت هشت  قرن خورش

ثباتی و سست عنصری برخی  اما متأسفانه به دلیل بیها بتابد.  م بر فراز آن سرزمیناسال

 گردید و های ملوک الطوایفی بصیرتی والیان، منجر به روی کارآمدن دولت حاکمان و بی

مسلمانان  به تدریج وحدت و یکپارچگی خود را از دست دادند و زمینه دخالت و دست درازی 

یحی و نفوذ آنان بر حاکمان مسلمان، باعث غروب دین مبین اسالم در این امپراتوران مس

 ها گردید.  سرزمین

آثار معماری های بسیار از این جریان، هنوز در آن سرزمین،  امروزه با وجود گذشت قرن

 . مسلمانان در آن روزگار بوده است جا مانده از دوران اسالمی، نشانگر اوج شکوه  به

های منقش به پرندگان و گیاهان و عناصر خطی به شیوه ایرانی  از سفالینه چنین بسیاریهم

کاری های ظریف روی عاج از آن روزگار تا به  های حریر زربفت با نخ طالیی و کنده و پارچه

زیبای مسلمانان در آن ها و اماکن اسپانیا، نمایانگر هنرهای دستی و  امروز در بسیاری از موزه

 سرزمین است.
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نامه: کتاب 
 

         

 .البیان المغرب فی اخبار االندلس والمغرب (.5341)ابن عذاری، المراکشی، .5

 بیروت: دارالثقافه. لبنان.

حح: ابراهیم ص. متاریخ فتح اندلس(. 5103، ابوبکر محمد بن امر.)ابن قوطیه .1

 بنیاد پژوهش های اسالمی. :مشهد رجم: حمیدرضا شیخی.تآبیاری. م

: جابی : یعقوب آژند،رجممت .هنر و معماری اسالمی(.5114)، ریچارد،اتینگهاوزن .1

  سمت. چاپ اول.

مترجم: مهرداد وحدتی . هنر در جهان اسالمی(.5136)اتینگهاوزن،ریچارد، .8

  .چاپ اول .بصیرت :جا بی دانشمند.

گنجینه.  :تهران.:فخر داعی گیالنیرجمت. متاریخ عرب و اسالم (.5865)امیر علی، .1

 .چاپ دوم

 دانشگاه تهران. اسالم در غرب. تهران:(. 5116آل علی، نورالدین،) .0

جا: آشنا. چاپ  رجم: امیر معزی.بیت.م تاریخ اسپانیا(. 5104.)آنتوان کالمت، ژوزف .1

  اول.

 .اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا(. 5101 )آیتی، محمد ابراهیم، .4

 . چاپ دوم.دانشگاه تهران

: تهران . مترجم: فائزه دینی.معماری اسالمی در اندلس(. 5140 .)باروکاند، مریانه .3

 فرهنگستان هنر. چاپ اول.

رکز م: تهران .دایره المعارف بزرگ اسالمی(. 5146.)بجنوردی، محمد کاظم .56

 دایره المعارف بزرگ اسالمی.چاپ اول.

 .چاپ اول . آفتاب هشتم.آشنایی با کشور اسپانیا(. 5141. )برازش، محمودرضا .55

موسسه : تهرانرجم: مهناز شایسته فر. ت. مهنر اسالمی (.5141)باربارا،برند،  .51

 .چاپ اول. مطالعات هنر اسالمی

: تهران. مترجم: مسعود رجب نیا.تاریخ هنر اسالمی (.5110، کریستین.)رایسپ .51

 . بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 : طحان. چاپ اول.تهران. معماری مساجد(. 5136)پور جعفر، محمدرضا،  .58



 35اندلس در هنر و معماری اسالمی

 

: علمی تهران .: ماه ملک بهار. مترجمهنر اسالمی(. 5111 )وت رایس، دیوید،تالب .51

 فرهنگی.چاپ اول.

تاریخ هنر و معماری اسالمی از دوره مغول تا (. 5141 .)تفضلی، عباس علی .50

 خن گستر.نشر س: مشهد .پایان دوره قاجار

فرهنگ جا  بی، مترجم: رضا بصیری. هنر اسالمی(. 5101 .)جی دوری، کارل .51

 .چاپ اول را.س

. مترجم: محمد ابراهیم زارعی. ای بر هنر اسالمیمقدمه(. 5143، دیوید.)جیمز .54

 جا: دانشگاه بوعلی سینا. چاپ اول. بی

های  . مترجم: گروه زبانمیراث اسپانیای مسلمان (.تا )بیجیوسی، سلمی خضرا، .53

 های اسالمی. بنیادپژوهش :جا بیاروپایی. 

: قم ،زمینه های پیدایش خالفت فاطمیان(. 5145) .چلونگر، محمد علی .16

   .پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول

: تهران رجم: ابوالقاسم پاینده.ت. متاریخ اسالم در عرب(. 5108)حتی، فیلیپ،  .15

 قالب اسالمی.سازمان انتشارات و آموزش ان

 : دلیل ما. چاپ یازدهم.قم .دانش مسلمین (.5141 .)حکیمی، محمدرضا .11

. م. ص. الروض المعطار فی خبر االقطار (.5311)بن عبداهلل، حمیری، محمد .11

  .لجنه التألیف :قاهره محمد فواد عبدالباقی.

: وزارت فرهنگ و تهران. مجموعه مقاالت هنر اسالمی(.5141 )خزائی، محمد، .18

 ارشاد اسالمی.

  .دارالمغرب االسالمی:بیروت .االندلس(. 5864 )دندش، عصمت عبدالطیف، .11

نشر  :جا بی .: حشمت جزنیرجمت. ممعماری اسالمی (.5104)ا،دوپولو، پاپ .10

 نگ رجاء. چاپ اول.فره

علمی  :جا بی ترجم: عبداهلل فریار.، مراهنمای صنایع اسالمی(. 5101)دیماند، .11

 فرهنگی . چاپ دوم.

. م.ت: عبدالرحیم  های اسالمی تاریخ هنر در سرزمین (.5148.)الرفاعی، انور .14

 گاهی.: جهاد دانشمشهدقنوات. 
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چاپ .گل نشر :مشهد .اندلس مظهر اسالم در اروپا (.5141)، محمد،پور رمضان .13

 .اول 

م. امیر کبیر. علی جواهر کال :رجمت. متاریخ تمدن اسالم ،جرجی.)بی تا(.زیدان .16

 چاپ سوم.

:کرباسی رجمتم. اطلس چهارده قرن هنر اسالمی (.5145)سحاب، عباس، .15

 ودگرافی سحاب.سه جغرافیایی و کارتمؤس: تهران .کلود

: اسکندریه .تاریخ المسلمین و آثارهم فی االندلس (.بی تا.)عبدالعزیز، سالم .11

  .1666شباب الجامعه، 

رجم: ت. مهنرهای خاورمیانه در دوران اسالمی (.5140)عالم، نعمت اسماعیل، .11

 : آستان قدس رضوی ، چاپ دوم.مشهد .علی تفضلی عباس

: سمت. تهران .یخی کشورهای اسالمیجغرافیای تار (.5141.)قرچانلو، حسین .18

 چاپ اول.

مشعل  :تهران . مترجم: هوشنگ طاهری.هنر اسالمی(.5185.)کوئل، ارنست .11

 آزادی. چاپ اول.

: جا بی مترجم: محمد تقی فرامرزی. هنر در گذر زمان.(.5144.)گاردنر، هلن .10

 نگاه. چاپ پنجم.

بی جا: اعی گیالنی. : فخر د، مترجمتمدن اسالم و عرب(. 5118لوبون، گوستاو.) .11

  .بنگاه مطبوعاتی علی اکبر علمی

قم: دفتر تبلیغات اسالمی. چاپ  .هنر در قلمرو مکتب (.5110)محدثی، جواد، .14

  دوم.

 . چاپ اول.دفتر تبلیغات اسالمی جا:  بی .سیمای اندلس(.5110) .محمدی، علی .13

  ران.ته . علمی و فرهنگی. چاپ سوم.خالصه تاریخ هنر (.5111، پرویز.)مرزبان .86

. نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب م(. 5383)المقری، احمد بن محمد، .85

 : دارالکتب العربیه.بیروت .تحقیق احسان عباس

:چاپ تهران .سیر تحول معماری مساجد و مصالها(. 5141.)رضامقصودی،غالم .81

 اول.
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: سمت. تهران . مترجم: یعقوب آژند.معماری جهان اسالم(. 5144.)میشل، جرج .81

 چاپ دوم

 :قم رجم: محمد سپهری.ت. مدولت امویان در اندلس(. 5146.)نعنی، عبدالمجید .88

 پژوهشکده حوزه و دانشگاه.چاپ اول.

علمی  :تهران .: مهناز شایسته فررجمت. مفلزکاری اسالمی(. 5111 )وارد، ریچل، .81

 فرهنگی. چاپ سوم.

. یسبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسالم (.5104)هوگ، جان، .80

 علمی فرهنگی. چاپ اول. :تهران رجم: پرویز ورجاوند.تم

: روزنه. جا بیباقر شیرازی.  رجم:ت. ممعماری اسالمی(. 5141)هیلن براند، روبرت، .81

  چاپ دوم.



 

 3عاطفه خـدادادی

 

 اسیـری در زندگی علمی و سیـسی

 )قدس سره( د محمد باقر صدرـشهی 

 

 چکیده
دار در نهایت ورع و تقوا با نبوغی  ظیر، مردمن شهید محمدباقر صدر مجتهدی کم

ارای خاندانی سرشار یکی از علمای عراق در قرن چهاردهم هجری قمری است که د
باشد وی از نوابغ دوران خود بود که  خواه می ستیز و عدالت شریف، دانشمند، ستم

 نامید.  «ر اسالمیمغز متفکّ»حضرت امام خمینی، او را 
و سیاسی دوران خود می باشد که ترین شخصیت های علمی  هایشان یکی از برجست

ایجاد حکومتی مبتنی بر مکتب اسالم و در سایه والیت ایشان،  های ترین دغدغه از مهم
های متفاوتی به مبارزه با رژیم که برای رسیدن به این آرمان با روش بوده است فقیه

، فتوای برخورد با حزب بعث رهبری و هدایت سیاسی مردم بعث عراق پرداخت؛ از جمله

های چریکی، تالش برای هدایت حزب، تشکیل هسته و نفی عضویت در آن، تشکیل و
پس از تحمل آزار و اذیت و چنین  همو الش برای ترور صدام و کودتا نفوذ در ارتش، ت

د که دیانت نائل شد و با شهادت خود ثابت کر های فراوان به مقام رفیع شهادتشکنجه
 سیاست ماست.  ما عین

در این تحقیق، سیری در زندگی علمی و سیاسی شهید صدر شده و هدف، 
شناساندن و الگوپذیری از زندگی ایشان برای جوامع اسالمی به خصوص نسل جوان 

 .باشدای می عات در این زمینه کتابخانهاطال . روش گردآوری است

 

 

 دی: ـواژگان کلی

 .یه، حزب الدعوه االسالمیه، حزب بعثشهید صدر، حکومت اسالمی، والیت فق

 

 

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. . دانش 5



  31دگی علمی و سیاسی شهید محمد باقر صدر)قدس ره(سیری در زن

 

 دمه ـمق

ای به عنوان ارکان تأثیرگذار، نقش وجود رهبران، اندیشمندان و علما در هر جامعه

دار هدایت کند. در جوامع مسلمان نیز در حقیقت سکانهای حیاتی را در جامعه ایفا می شریان

الخصوص شیعیان، علما و مراجع علیمردم، علما و اندیشمندان هستند. در میان مسلمانان 

اند، شیعیان همواره مراجع بزرگ را همیشه نقش مهم و اساسی در هدایت و رهبری مردم داشته

در اطاعت از فرامین حکومتی نیز اصل را بر سخنان مراجع بزرگ  ،دانستهرهبران دینی خود می

 اند.دادهقرار می

های ضد استبدادی بوده و هستند. صلی جنبشعالمان بصیر و فقیهان شجاع، هدایت گران ا

توان به علمایی مانند شهید آیت اهلل تاریخ گواه خوبی بر این مدعاست. در دوران معاصر نیز می

چنین میرزای شیرازی و... حضرت امام خمینی و نقش مدرس و نقش ایشان در مشروطه، هم

 ایشان در مبازه با استبداد رژیم پهلوی اشاره کرد. 

یکی از اندیشمندان  ،مه شهید محمدباقر صدر نیز یکی از علما و مراجع برجسته عراقعال

بزرگ مسلمان در تاریخ اسالم به ویژه در قرن چهاردهم هجری است. آثار درخشان، شهامت و 

اش او را به سرچشمه حیاتی فعال گرایی شیعه تبدیل کرد.مطالعات و تحقیقات او از درستکاری

های فرهنگی و بود که ذهنیت اندیشمندان جامعه اسالمی را در برابر یورش ترین عواملیمهم

های تشکیالتی عقیدتی شرق و غرب، استواری بخشیده است. عالوه بر آن تحول در فعالیت

نقش برجسته و برتر سید محمدباقر صدر  اسالمی از دیگر دستاوردهای مهم شهید صدر است.

 ست.بخش شیعیان عراق، قابل تردید نیام معنوی و اله ،به عنوان رهبر فکری

های همه جانبه در امت جز از معتقد بود که دگرگونی های سیاسی،در حوزه دگرگونیاو 

طریق به اجرا گذاردن کامل شریعت خداوندی در امور زندگی تحقق نخواهد پذیرفت. این امر 

ها اسالم در تمامی جنبهنیز مستلزم برقراری حکومتی اسالمی است که عهده دار پیاده کردن 

ها را، چه به لحاظ فکری و در زندگی جامعه بشری باشد. برای تحقق این امر ناگریز باید امت

  چه به لحاظ عملی در عرصه سیاسی آماده ساخت.

در این نوشتار سعی شده است مختصری از زندگی علمی و سیاسی شهید صدر مورد بررسی 

ارائه الگو و سرمشق برای  ،فرهیخته ،اندن علمای برجستهقرار گیرد تا گام کوچکی در شناس

 نسل امروز باشد.
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 زندگی شخصی-3

 والدت -3-3 

 5311ه.ق مصادف با 5111سید محمد باقر صدر در تاریخ بیست و پنجم ذیقعده سال     

ای فقیر ولی نابغه پرور چشم به ( در کاظمین عراق، در خانواده81: 5856میالدی حسینی،

 (.1گشود)موسوی،بی تا: جهان 

این روز مصادف با روز دحواالرض و شب آن همزمان با والدت حضرت ابراهیم و حضرت 

رود، خداوند چنین اراده کرده بود که عیسی است و از روزهای فرخنده و مبارک به شمار می

ن، نگاهبان ای از لیاقت و شایستگی برساند که حافظ رسالت پیامبرااین مولود مبارک را به پایه

های ها و آرمانبرای تحقق اهداف، برنامه .الگویی برتر و شایسته برای بندگان باشد ،شریعت

 (.11: 5141ها بکوشد)نعمانی،انبیاء و حرکت در خط آن

های نخست که این شهید بزرگوار، رنج یتیمی را از سال مشیّت الهی چنین خواسته بود

رو مهر پدری فقط برای چند ری محروم شود. از ایناز عاطفه و محبت پد ،اش بچشدزندگی

سال اندک بر سر او سایه انداخت. محدودیت عاطفی، فقر و تنگدستی معیشتی دست به دست 

او را به بهترین نحو و در راه تربیت روحی و  ،هم دادند تا روح این نوزاد یگانه را آب دیده کند

 (.51همان،آمادگی برای رویارویی با مشکالت، یاری دهند)

 دودمان و خانواده  -3-2

های وارسته، دانشمند، اهل فکر، اندیشه و خانواده شهید محمدباقر صدر، همه از چهره

روند، آنان براساس ثبت تاریخ از خاندان پیامبر های ستوده اخالقی به شمار میصاحب ارزش

ل زمان بیش از دو سده در طو ،باشنداسالم و از سادات موسوی منسوب)امام هفتم( شیعیان می

براساس شرایط و مقتضیات زمانی؛ عناوینی چون آل سبحه، آل عبداهلل، خاندان شرف الدین و 

 (.51: 5114اند)حائری، خاندان صدر شناخته شده

سید حیدر صدر، پدر شهید محمدباقر صدر و الگوی علم، عبادت و زهد، در ماه جمادی 

 5158(. او در کودکی و به سال 581: 5141شد)نعمانی،ه.ق در سامرا متولد  5163االول سال 

ه.ق به همراه پدرش)سید اسماعیل( به کربال مهاجرت کرد و مقدمات و علوم عربی را نزد 

تعدادی از علمای صاحب فضل فراگرفت. آن گاه دوره درس خارج را در محضر پدرش و نیز 

گذراند و دیری نپایید که در  مرحوم سید حسین فشارکی و آیت اهلل حائری یزدی در کربال

 (.80عنفوان جوانی در ردیف علمای برجسته و سرشناس قرار گرفت )همان، 



 31سیری در زندگی علمی و سیاسی شهید محمد باقر صدر)قدس ره(

 

درباره سید « طبقات اعالم شیعه»در کتاب « صاحب الذریعه»مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی 

به دانش فراوان و  ،من او را بارها در زمان حیات پدرش و پس از آن دیدم»نویسد:حیدر می

ضل زیاد او پی بردم، او همیشه به درس و بحث اشتغال داشت و درباره مسائل دینی زیاد ف

آمد که او وارد مجلس اهل علم شود و باب مباحثه علمی را کرد. خیلی کم پیش میمباحثه می

 .(14و 11: 5114حائری،  ر.ک،«)خوش رفتار و محبوب مردم بودخو، نگشاید. او فردی نیک

های دنیایی دوری از مظاهر مادی و اندوخته ،زهد، وارستگی، پاکدامنی چنین مظهراو هم

گاه داد به عالوه هیچکه بیشتر از هر چیز به دانش، معرفت و درک حقیقت بها میبود. در حالی

از بیان سخن حق و عدل هیچ  ،گفتدر برابر ستم و ستمگران اهل سازش نبود، حقیقت را می

ستم ستیزی و عدالت خواهی در تار و پود این خاندان سرشته شده گویا ویژگی  ؛ابایی نداشت

ستیزی، ها در این راه جان خود را فدا کردند. او در عین ستمکه بسیاری از آنچنانبود، آن

دانش طلبی و حقیقت خواهی با آنکه در مقام مرجعیت قرار داشت،دارای زندگی ساده و عاری 

ولی او حاضر نبود از  ؛بردنداش در فقر بسر میای که خانوادهنهاز آالیش و رفاه طلبی بود، به گو

 (.15ها بگذارد)همان، بیت المال مسلمین چیزی را در اختیار آن

های محمدباقر و اسماعیل و یک دختر به نام آمنه بنت سید حیدر صدر دو پسر به نام

واال و گوهری ارزشمند  ها به نوبه خود انسانیالهدی از خود برجای گذارد،که هریک از آن

 (.11: 5143بودند)جمشیدی، 

اهلل  مادر شهید صدر، بانویی پرهیزگار، نیکو و تقوی پیشه، زاهد و وارسته و دختر مرحوم آیت

شیخ عبدالحسین آل یاسین بود. او در تربیت فرزندان خود از هیچ گونه کوششی مضایقه نکرد و 

ها به کار گرفت، به ویژه در القی، معنوی آننهایت تالش را در جهت رشد فکری، علمی، اخ

مورد شهید صدر و بنت الهدی که در زمان درگذشت پدرشان کودک بودند. این بانوی بزرگوار 

 بزرگترین نقش را در تربیت و پرورش این دو تن ایفا کرد.

راستی اسوه صبر و مقاومت در راه حق و عدالت بود، شاهد دستگیری مادر شهید صدر که به

و شهادت جانگداز دو فرزندنش شهید محمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدی گردید.این 

مقاومت و صبرش رخ نداد.سرانجام این بانوی  ،اعتقاد او ،درحالی است که هیچ تزلزلی در ایمان

سال بعد از شهادت دو فرزندش( در ربیع الثانی 1بزرگوار پس از سپری کردن عمری طوالنی)

 (.11را لبیک گفت)همان، ه.ق دعوت حق 5861

بود، او از دانشمندان « اسماعیل صدر»تر از خود بنامشهید محمدباقر صدر دارای برادری بزرگ

گردد. سید اسماعیل صدر پس از رسیدن به مقام بزرگ زمان خود و از اساتید او محسوب می
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به زادگاه خود اجتهاد و تکمیل مراتب علمی خود، بنا به درخواست گروهی از مردم کاظمین 

بازگشت و در آنجا به تدریس علوم و ترویج شرایع دینی همّت گماشت. او نماز جماعت مغرب و 

 کرد.برپا میعشاء را در صحن امام موسی بن جعفر

حفظ حقوق ستمدیدگان و حمایت از مردم بود آثار چندی از  ،ای بارز در پاکی نفساو نمونه

ه.ق با همه افراد 5101رجای مانده است.وی در سال او در فقه، اصول، تفسیر و رجال ب

اش و نیز سید محمدباقر صدر به نجف اشرف مهاجرت کرده و در آنجا مقیم شد، تا  خانواده

در نجف اشرف در مقبره، مرحوم آیت اهلل سید  ،ه.ق دار فانی را وداع گفت 5144اینکه در سال 

 .(18عبدالحسین شرف الدین به خاک سپرده شد)همان، 

 زندگی علمی و دینی  -2

منتدی »ی را در مدرسه،سالگی به مدرسه رفت و دروس ابتدای پنج شهید محمدباقر صدر از

ی را به اتمام رساند. در این دوران نبوغ فت و در یازده سالگی، دوره ابتدایفرا گر« النشر

های خود را تعجب آموزگاران و همکالسی ،انگیز و استعداد سرشار خدادادی او درخشید شگفت

به مدرسه کودکان تیز هوش و نابغه  که اولیای مدرسه تصمیم گرفتند او را طوری برانگیخت، به

انتقال دهند تا با هزینه دولت درس بخواند و پس از طی مراحل الزم و قانونی او را به 

کشور خود های علوم جدید تحصیل کند و به های اروپا یا آمریکا اعزام کنند تا در رشته دانشگاه

بازگرد ولی او به تحصیل علوم دینی پرداخت، زیرا به رشته علمی پدر و خاندانش گرایش داشت 

و از طرفی مادر و برادر بزرگترش رضایت ندادند که او با پول دولت وابسته به غرب و دست 

ای دو هدر نهایت با راهنمایی اندرکاران خودباخته آموزش و پرورش آن روزِ عراق، درس بخواند.

دایی فقیه خود، آیت اهلل شیخ محمدرضا آل یاسین و آیت اهلل شیخ مرتضی آل یاسین در یازده 

  (.55: 5136سالگی به فراگیری دروس حوزی و علوم دینی پرداخت)بی نیاز و دیگران،

پس از آموختن منطق، به نقد کتاب منطق گذشتگان پرداخت و سپس علم اصول سال بعد، 

ای در این زمینه عرضه کرد، تحصیالت علوم دینی ش فراگرفت و نظرات تازهرا در محضر برادر

نزد برادرش، سید اسماعیل صدر آغاز کرد و دوره سطح حوزه را با « معالم االصول»را با کتاب

 او افزون بر تحصیل، (.01شوق و تالش فراوان در مدتی کوتاه به اتمام رساند)قادری،بی تا: ،شور

های آموخت و بنت الهدی بی آنکه به مدرسهمی« بنت الهدی»یز به خواهرشدروس ابتدایی را ن

نامناسب دخترانه آن روز عراق پای بگذارد، نزد برادرش سیدمحمدباقر صدر و گاهی نیز برادر 

دیگرش سیداسماعیل صدر، قرآن، ادبیات، تاریخ، حدیث، فقه، اصول و... را آموخت)بی نیاز و 

 (.51: 5136دیگران، 
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ساله بود،[ به همراه برادرش، سید دوازده ه.ق ]که 5101محمدباقر صدر درسال  شهید

اسماعیل صدر، برای گذراندن دوره عالی حوزه، از کاظمین به نجف اشرف هجرت کرد تا در 

محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه این شهر، به تحصیالت عالی بپردازد. وی خیلی زود پیشرفت 

وران ابتدائی، بر فراز منبری که در صحن حرم مطهر کرد، به نحوی که در همان د

پرداخت. ایشان در محضر اساتید بزرگواری چون قرار داشت به ایراد خطبه میکاظمین

های فراوان برده اهلل سید اسماعیل خوشی نیز شاگردی کرده و بهره شیخ محمدآل یاسین و آیت

سالگی به درجه رفیع  هفده دراست. شهید محمدباقر صدر با استعداد و همتی که داشت 

 (.11: 5141ترین کرسی تدریس برخوردارشد)نعمانی،اجتهاد نائل و از عالی

حاشیه نویسی علمی و اجتهادی را آغاز 5ه.ق به درخواست آیت اهلل رُمیثی،5116در سال 

ه های نبوغ و فراست که شهید صدر درآن دوراز جمله نشانه (.58: 5136کرد)بی نیاز و دیگران، 

ه.ق دارفانی را وداع کرد،  5116و سن و سال داشت، این بود که وقتی شیخ آل یاسین در سال 

بلغهُ »ای بر رساله عملیه آن مرحوم، موسوم بهمرحوم آیت اهلل شیخ عباس رمیثی حاشیه

نگاشت و چون به هوش و ذکاوت شهید صدر اعتقاد وافری اشت، از او خواست که در « الراغبین

نگارش این حاشیه شرکت کند تا در کار استنباط مطالب او را یاری  جلسات ویژه

 (.06: 5141دهد)نعمانی،

 لمیآثار ع -2-3

های تاریخ، اقتصاد، فلسفه، سیاست، در زمینه مکتوبی لمیاز این شهید بزرگوار آثار ع

ارها تجدید ب «قتصادناا»و  «فلسفتنا»اخالق و... باقی مانده است که بعضی از آثار مانند ،اجتماع

آثار  اند.اند و بعضی نیز به چاپ نرسیدههای زنده دنیا ترجمه شدهاند و به زبانچاپ شده

است و همواره مورد « باقیات الصالحات»نگارشی چاپ شده از این متفکر بزرگ که مصداق روش

ی علم . غایه الفکر ف5(: 11: 5146استفاده اندیشمندان بوده است، از این قرار است)معموری، 

. 8 . اقتصادنا)به فارسی ترجمه شده است(1. فلسفتنا)به فارسی ترجمه شده است( 1 االصول

االنسان المعاصر و المشکله االجتماعیه)به فارسی ترجمه . 1ماذا تعرف عن اقتصاد االسالمی؟

االسس المنطقیه لالستقراء )به فارسی و انگلیسی  .1. البنک الربوبی فی االسالم0شده است(

. الفتاوی الواضحه )رساله 3. بحوث فی شرح العروه الوثقی )در چهار بخش(4 جمه شده است(تر

دروس فی علم  .55 منهاج الصالحین و التعلیقه علیه .56عملیه آیت اهلل سید محمد باقر صدر(

                                                 

 .. آیت اهلل شیخ عباس رُمیثی از اساتید شهید صدر5
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. بحث حول الوالیه )به 58 تعارض االدله الشرعیه .51مباحث الدلیل اللفظی  .51األصول 

ای از نور به  بحث حول المهدی )با عنوان حماسه .51 و انگلیسی ترجمه شده است( زبان فارسی

 .فارسی ترجمه شده است(

 شاگردان -2-2

اهلل صدر در مدت کوتاه عمر پر ارزش خود شاگردانی متفکر، آگاه، نویسنده، محقق، آیت

ر راه خدا شدند مجاهد و سیاست مدار تربیت کرد که بعدها هرکدام پرچمدار نشر علم، جهاد د

و همگام با او و بعد از او راه علمی، اجتماعی و سیاسی او را تداوم دادند. این شهید بزرگوار به 

پرورش قریب صد و شصت شاگرد، عالوه بر عراق از کشورهایی مانند ایران، لبنان، هند، 

ان شهید صدر ازجمله شاگرد (.11: 5111پاکستان، بحرین و افغانستان پرداخته اند. )قلیزاده،

. 1. سید محمود هاشمی شاهرودی1 5.سید محمد باقر حکیم5توان عالمان ذیل را برشمرد: می

. نورالدین 0. سید عبدالغنی اردبیلی 1. شیخ مهدی آصفی 8سید کاظم حسینی حائری 

. شیخ 56. شیخ محمدباقر ایروانی 3. محمد علی تسخیری 4. محمدرضا نعمانی 1اشکوری 

.صدرالدّین قپانچی و... 51. سید محمدباقر مهری 55( 11: 5146یان )معموری، غالمرضا عرفان

 .(14: 5111)قلیزاده،

 

 شخصیت علمی -2-1

از بلوغ،  م مراحل اجتهاد را گذراند. او پیشسید محمدباقر پیش از رسیدن به سن بلوغ، تما

یخ محمدرضا آل عباداتش را براساس تقلید از فتواهای فقهی دایی خود، مرحوم آیت اهلل ش

آورد و وقتی بالغ شد و پانزده سالگی را تمام کرد، خود مجتهد و صاحب فتوا یاسین، به جا می

داد. شده بود و از آن پس، تمام وظایف شرعی خویش را بر مبنای فتواهای خود انجام می

اد و مرتبه بنابراین او از معدود افرادی است که در تایخ فقه شیعه، قبل از بلوغ شرعی به اجته

 (.56تا: قاهت و فتوا رسیده اند)موسوی، بیف

سالگی، گرچه خالف عادت بود، ولی شانزده  از اد آیت اهلل سید محمدباقر صدر پیشاجته

نتیجه بلوغ تفکر، نبوغ فکری و تالش شانزده ساعته او در روز در دوران تحصیل بود. او با همه 

فقط بر هوش و  ،کردهطلبه کوشان نیز تالش مینبوغ و تیزهوشی که داشته، به اندازه چند 

                                                 

 . فرزند مرجع بزرگ آیت اله سید محسن حکیم.5
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اش بود و اش، پشتوانه هوش و نبوغ ذاتیکرد؛ بلکه تالش جانانهاستعداد خدادادی تکیه نمی

هرگز عواملی مانند فقر  ،ترین مقام علمی و فکری رسانداین امر او را در اوان جوانی به عالی

در اوج مناعت طبع و علوّ همت دست از تحصیل در فقر نیز  ،وتنگدستی، مانع پیشرفت او نشد

چنین رسالت خطیر دیگری نیز بر دوش گرفت و آن  او هم (.13: 5111)قلیزاده، دانش برنداشت

-ها و برای تحقق اصالحات در حوزههای علمیه در جهت اصالح آنل همه جانبه در حوزهتحوّ

عمر در راستای تحقق آن گام  د و تا پایانگیری کرهای علمیه روش بدیعی را بیان و پی

برداشت و در این راستا عالوه بر ارائه طرح جدید به ایجاد انقالبی در نظام آموزشی، درسی و 

های دروس فی علم ( از آن جمله کتاب113: 5114پژوهش قدیم مبادرت کرد)جمشیدی، 

تحول  واالصول که در سه سطح مبتدی، متوسط و عالی نگاشته شده؛ نمایانگر روش بدیع 

 (.561باشد)همان، شگرف در کتب حوزوی می

 ت معرفتی و عرفانیشخصیّ -1

شهید صدر یکی از اندیشمندان و رهبران بزرگ و برجسته معاصر است که دارای شخصیتی 

باشد. به اعتراف تمام کسانی که او را از نزدیک دیده و جانبه میمتعالی،گسترده و همه

رداری از مراتب فلسفی و علمی، از لحاظ رعایت اصول معنوی و اند؛ او عالوه بر برخو شناخته

های متعالی انسانی، از نوادر روزگار محسوب عرفانی، آراستگی معنوی و برخورداری از ارزش

ها ها و ستمها، گناهان، خودسریشود. برمبنای چنین ویژگی بود که او ریشه تمامی بحرانمی

دید و همواره با نفس خویش خداوند و ترک معنویت میرا در دلبستگی به دنیا و دوری از 

 (.81کرد و از دلبستگی به دنیا و ظواهر آن سخت حذر داشت)همان،مجاهده می

پذیرد و دو عشق هم عرض را خداوند در یک دل دو والیت را نمی»گوید:او خود می -الف

به دنیا با هم جمع تابد یا دوستی خدا و یا دوستی دنیا، چه عشق به خدا و عشق برنمی

شوند، بیاید قلبهایمان را محک بزنیم که آیا )آن( مرکز دوستی دنیا است، یا دوستی با  نمی

خدا؟ اگر دوستی خدا در دلمان جای گرفته است، ژرفایش بخشیم و اگر)پناه بر خدا( 

دوستی دنیا در آن النه کرده، بکوشیم خود را از این درد تباه کننده نجات 

( او در نجف اشرف درطول شبانه روز ساعتی به حرم حضرت 1: 5113نیان، رحما«)دهیم

: 5110کرد)ایزدپناه، هایش را مرور میپرداخت و دانسته رفت و به تفکر میمیعلی

و تفکر و اندیشه در دورن (. و این گونه رفتن به حرم امیرالمؤمنان حضرت علی564

شمرد و خود را مقید به چنین میناحیه حضرت علیفیض از  حرم را نوعی کسب
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دانست؛ لذا همانند ای کرده بود و به صورت منظم حضور خود را در حرم الزم میبرنامه

ها به تفکر مینشست و لحظه روی ضریح مطهر می هشاگردی رام و فرمانبردار روب

 چند روزی رفتن به زیارت حضرت امیر»گویند:.(. می51: ص5پرداخت)شفیعی، ش 

به «را خواب دید که فرمود:. با اینکه کسی در جریان نبود مادرش حضرت امیرترک شد

 (564: 5110ایزدپناه، «)ای گرفتی رها کردهرا که پیش ما می باقر بگو: چرا درسی

چند بُعدی بودن شخصیت توانمند شهید صدر، برخورداری وی از معنویت و اخالق 

ه عمیق و ذهن خالقش او را به یکی از اندیش ،های گستردهاش همراه با معرفت مداری

های برجسته جهان معاصر تبدیل کرده است. شخصیتی که همچون شمعی وجودش  شخصیت

 با اخالق و سلوک خویش نشان داد که ارزش و جایگاه ،را در مصالح جامعه و مردم ذوب کرد

رت چیست و در این راه به پیشوای خود حض« منافع شخصی»در برابر« مصالح عمومی»

 (.81: 5114اقتدا کرد)جمشیدی، علی

شهید محمدباقر صدر با آنکه دارای نبوغ و خالقیت علمی بود، در دنیای معنویت و پاکی 

ای  تهذیب و تزکیه را مقدم بر دانش و معرفت آموخت و به کار گرفت. بنابراین به گونه ،سیر کرد

ری رسید که دانش، خرد و اقتدار، دانش را آموخت و از آن بهره برد و به مقام مرجعیت و رهب

 حجاب او نگشت. 

درخشید و در عبادت و معنویت بر همساالن اش میز همان اوان کودکی برق تقوا در چهرها

خویش برتری داشت. حتی شاگردان و استادان، از منزلت، ارج علمی و تأدب اخالقی او آگاه 

 (.8: 5101بودند)شهید اربع، 

باشد. او اش میبرجسته زندگی او، بعد معنوی، عبادی و روحانی طور کلی یکی ازجوانببه

کرد و در این میان در عبادات خود، هم به بُعد کیفی معنوی و هم به کمیت آن توجه می

شد تا کمیت و صورت تر تلقی می ویت عبادت برای او برتر و باارزشکیفیت، حالوت، معن

 (.553: 5141پرداخت)نعمانی،ت مهم میظاهری آن. او در عبادت به واجبات و مستحبا

ساخت. شاگردان و پیروانش ای بود که او را از دنیا و مافیها غافل میعبادت برای او رابطه

 دانند.ویژگی و ممیزه عبادتش را این توجه و انقطاع کامل می

شهید صدر برای تقرب و نزدیکی به درگاه پروردگار از هر وسیله متعالی و قرب سازی 

کرد. به ویژه نماز شب برای او جایگاه و اهمیت بسزایی داشت. مونس او و بهار فاده میاست

توانست با معشوق خود ارتباط برقرار اش، نماز شب بود، زیرا او در خلوت شب بهتر میزندگانی

سازد، از او کسب فیض کند و جان خود را ازمعرفت و عشق او سرشار سازد؛ چراکه در مکتب 
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دانش ». (501: 5854عاملی، «)العلمُ نور یقذف اهلل فی قلب مایشاء»وخته بود کهآماهل بیت

لذا آموزش و تحصیل را با  «دهدنوری است که خداوند آن را در قلب هرکس بخواهد قرار می

این پیوند به صورت تصاعدی قدرت تعلق، ادراک و نبوغ او را  ،دادعبادت و معنویت پیوند می

 .(15: 5143شب دروازه چنین پیوندی بود)جمشیدی،  برد و نمازباال می

های شخصیت عبادی او خشوع و فروتنی در عبادت و پرهیز از عجب و ریا، از دیگر ویژگی

ها را در حالت خفاء و تاریکی داد و آنله را در مستحباب مورد توجه قرار میأویژه این مسبه ،بود

اما  ؛های شبانه او آگاهی داشتندها و عبادتحالت داد و نادر بودند کسانی که ازشب انجام می

در خصوص واجبات نیز در جلوگیری از ریا، عجب، سمعه، خودنمایی و تظاهر نهایت دقت را 

 (.11داشت )همان،

شد و اهمیت زیادی برای پس از نماز، تالوت قرآن در زندگانی او امری عظیم محسوب می

شنید و در محضر خدا بود وکلمات را از زبان خدا میآن قائل بود هنگام خواندن قرآن گویا 

 آموختنشست و دانش مینشیند در برابر قرآن میهمانند شاگردی که در مکتب می

 .(515: 5141)نعمانی،

 شخصیت اخالقی و عاطفی -4

اند  شناختهکه او را میای که تمام کسانیشهید صدر دارای خلقی نیکو و معتدل بود به گونه

من در این »نویسد:سید کاظم حائری از شاگردان ایشان می .اندوضوع صحه گذاشتهبراین م

توانم بگویم و آن اینکه خوی ارجمند و رفتار انسانی او، ما را به یاد زمینه تنها یک سخن می

سپس «نقل شده است.اندازد که در تاریخ از پیامبران و امامان معصوم هایی میداستان

برای من  -کند: برای نمونه آن شهید و شخصیت اخالقی شهید بیان می خاطراتی را از منش

 گفت:می
هنگامی که کتاب فلسفتنا را به رشته تحریر در آوردم، مایل بودم که »

ها کتاب را ببینند[ نجف اشرف]پس از آنکه آن« جماعه العلماء»کتاب به نام 

اما آنچه مرا از منتشر شود و من از حق خود نسبت به کتاب صرف نظر کنم. 

این اقدام بازداشت، این بود که گردانندگان گروه یادشده پس از مطالعه کتاب، 

نسبت به برخی از مواد آن معتقد به اصالحات و تغییرات بودند که به نظر من 

گونه موارد از کتاب را نپذیرفتم و رو دست بردن در اینصحیح نبود. از این

چاپ شد و پخش گردید. آن روز که کتاب برای  ناگزیر کتاب را با نام خود من

اولین بار به چاپ رسید، من هرگز براین باور نبودم که تا این حدبلند آوازه شود 
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و در مجمعات بشری شناخته گردد که قهراً موجب شناخته شدن نویسنده 

اندیشم که راستی اگر  آن نیز خواهد شد حال که چنین شد، گاهی با خود می

ای واقف بودم، آیا باز هم همان آمادگی روحی ای کار برچنین آیندهمن در ابتد

برای این پیشنهاد که کتاب با نام جماعه العلماء به چاپ رسد را داشتم یا نه؟ از 

ترسم چنین روحیه ای در من این رو نزدیک است به گریه افتم چرا که می

پ آن جز به نام خود وجود نداشته و در صورت اطالع از آینده کتاب، مایل به چا

 «.(15: 5114)حائری، نبوده باشم

شود:به طور کلی در اینجا یک نمونه دیگر از این اخالق پسندیده و انسانی ایشان اشاره می

های او ای که معاشرتهای انسانی برجسته بود، به گونهشهید صدر در تمام ابعاد اخالقی و منش

کونوا دعاه الناس بغیر »بود و لذا مصداق کاملی از درس زندگی، اخالق و معنویت برای دیگران

( برای همه مردم و اقشار جامعه بود، او دارای اخالقی بود که 01/111مجلسی، بی تا: «)السنتکم

او یافت. این منش اخالقی و اهل بیتتوان در پیامبر اسالمتر آن را مینمونه کامل

: 5143شد)جمشیدی، یافتند، واقع می یمورد تحسین غالب کسانی که در مجالس او حضور م

510.) 

 زندگی سیاسی -5

 روش حکومتی رژیم بعث  -5-3
دوران زندگی شهید صدر همراه بود با حکومت حسن البکر و صدام حسین که هر دو از 

اعضای حزب بعث بودند، هرچند در اساس، حزب بعث طرفدار حکومت پارلمانی بود، اما عمالً 

گرا و استبدادی با سیستم اداری غیر متمرکز ث یک رژیم ریاستی، مطلقهدر عراق در دوران بع

وجود داشته و آزادی دین، عقیده و بیان که در قانون اساسی تصریح شده، وجود نداشته و تنها 

چنین اگرچه آزادی احزاب با  هم جوی از اختناق و خفقان شدید بر عراق حاکم بوده است.

اند که براساس ایدئولوژی شده است، ولی تنها احزابی مجاز بودهرعایت اصل ناسیونالیسم مطرح 

کنند. با آنکه عراق کشور اسالمی و با اکثریت نسبی شیعه است؛ ولی شیعیان رژیم بعث رفتار 

در فشار زیاد قرار داشتند. حزب بعث خود را رژیم حزب خلقی دانسته و تا حدودی از 

ی سابق نظیر، سیستم تمرکز قدرت، سلطه مراتب های کمونیستی و سوسیالیستی شورو نظریه

 .(.15و 16: 5104کرده است)بیگدلی،حزبی، پنهانکاری و شبکه جاسوسی قوی تقلید می

های پاک و آزاده، پاکسازی ادارات دولتی از جنایت، قتل، کشتار، اعدام، دستگیری انسان

اق، اعدام عالمه سیدمحمدباقر مخالفان به ویژه از شیعیان، اخراج ایرانیان و شیعیان مقیم عر
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های علمیه و مساجد، آواره کردن صدر و خواهرش بنت الهدی صدر، تعطیلی بسیاری از حوزه

های م و در سال5346م و نیز هشتاد هزار نفر در سال 5316صدو بیست هزار شیعه در سال 

های چند نمونهم جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بمباران شیمیایی حلبچه و... 5335تا  5336

دهد حزب بعث تنها به زور سر نیزه و فریب، حکومت کرده است از رفتارهایی است که نشان می

 .(.01: 5103)فوالدزاده، 

توان حکومت پلیسی، مقتدر و شخصی در جهان امروز شیوه حکومتی حزب بعث عراق را می

جاسوسی و امنیتی بسیار دانست. در دوران سلطه این حزب بر عراق، دراین کشور دو سازمان 

 (.515: 5143وجود داشت )جمشیدی، «المخابرات»و« المدیریه االمنیه»هایگسترده به نام

 صدام و رژیم بعث -5-2

اند. او در این تاریخ در روستای ش( نوشته5150م)5311آوریل  14تاریخ تولد صدام را 

خود را ندید،مادر صدام که واقع در جنوب تکریت به دنیا آمد و پدر ، «العوجه»دورافتاده

صدام بیست  گیرد.نام دارد با فقر وتهیدستی سرپرستی فرزند خود را به عهده می« صبحه»

با گروهی از افسران  ر حزب بعث ثبت نام کرد، آن روزها ژنرال عبدالکریم قاسمساله بود که د

رده و برقراری نظام پادشاه عراق را از سلطنت خلع ک« فُصیل دوم»جوان و پرشور، با یک کودتا

جمهوری را اعالم کرده بودند. حزب بعث در ابتدا با قاسم همکاری کرد؛ اما چندی نگذشت که 

میان سران حزب بعث و نظامیان حاکم، اختالف شدیدی بروز کرد. حزب بعث طرح ترور قاسم 

قاسم از  را ریخت. اتومبیل او را به گلوله بستند و صدام جوان هم در این ترور شرکت داشت.

گویند صدام در این عملیات از ناحیه پا مجروح شد و این توطئه جان سالم به در برد؛ اما می

 (.www.DSRC.ir 31/63/51)مدتی فراری و مخفی بود

کند آنان در قاهره بودند که ازدواج می« ساجده»اشرود و با دختر داییصدام به قاهره می

 رسد و صدام با سرعت خود را بهند. قاسم به قتل میشنورا می«عبدالکریم قاسم»خبر کودتا

سال بیشتر ندارد، خیلی زود جای خود را در حزب باز رساند، او با اینکه بیست و شش بغداد می

نده در ترقی و آی ،رفتترین اعضای حزب بعث به شمار میکند. احمد حسن البکر، از قدیمیمی

م 5304ها در هفدهم ژوییه رسیدن بعثی از به قدرت کند. پساو نقش مهمی ایفا می

رسد و صدام به معاونت البکر شمسی( حسن البکر به مقام ریاست جمهوری عراق می5181)

 (.111: 5141یابد)رفیعی، دست می

کنند. در این حال این دو برای از بین بردن مخالفان خود از هیچ قتل و تروری دریغ نمی

پردازد تا روزی در سایه البکر قرار نگیرد. صدام در سال صدام به تحکیم موقعیت خود نیز می
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زند و قدرت شمسی( با یک کودتای بی سر و صدا احمد حسن البکر را کنار می5114م )5313

گیرد. او بعد از دست یابی به قدرت تصفیه وسیعی در سطح صاحب را در عراق به دست می

تقریباً همه مخالفان خود و حتی  ،دهدمنصبان عراق اعم از حزبی و غیر حزبی انجام می

 (.141برد)همان، هواداران البکر را از بین می

که شمار، صدام را عاشق قدرت کرده بود به طوریهای بیتربیت دوران کودکی و محرومیت

د. او حتی دامادهایش را به خاطر خیانتی که به او کرده کرعطش قدرت وی را سیراب نمی

او با نادیده گرفتن  کند تا بر سر قدرت بماند.ضی از نزدیکانش قتل عام میبودند، به همراه بع

خواست حاکم چند کشور باشد، ولو به قیمت از دست حقوق بین الملل و استقالل کشورها می

ها انسان. با این همه آن کودک بی سرپرست روستای العوجه فقط توانست رفتن جان میلیون

 (.www.DSRC.ir 31/63/51)جنایتکار جهان بنویسدنام خود را در ردیف حاکمان 

 اوضاع سیاسی شیعیان عراق -5-1

را مرکز سیاسی تشیع و رهبری سیاسی  شیعیان عراق از نظر سیاسی همیشه نجف اشرف

ه است شدیاد می« امام»ها تحت عنواندینی خود را مراجع بزرگ شیعه که گاهی از آن

دادند؛ یعنی ها قرار میحکومتی نیز اصل را بر سخنان آن اند و در اطاعت از فرامیندانسته می

ها پیروی از آمد، آنهرجا که بین فرامین مراجع بزرگ و حکومت وقت، تعارضی به وجود می

در طول تاریخ عمده اختالفات مذهب  عالوه براین اصل، دانستند.مراجع بزرگ را ارجح می

داده است، یعنی اگر ئل سیاسی تشکیل میو مسا ، با دیگر مذاهب اسالمی را سیاستشیعه

شیعیان با اهل مذاهب دیگر اختالفی داشتند بر سر والیت، امامت، عدل و... بود و همین امر 

باعث شده است که شیعه نه تنها در عراق بلکه در سرتاسر جهان به عنوان یک حزب مبارز و 

 (.501: 5143)جمشیدی، مخالف شناخته شود و زیر بار هیچ حکومت ظالم و ناحقی نرود

باشد، لذا شیعیان از این از ناحیه دولت نمی -برخالف اهل سنت –منبع درآمد علمای شیعه 

نظر هیچ نوع وابستگی به حکومت ندارند؛ تکیه دانشمندان شیعه به مردم است که با پرداخت 

دهند تشکیل می های علمیه راحقوق مالی، زکات، سهم امام و... منبع اصلی درآمد علما و حوزه

های و همین مسأله در ایجاد ارتباط عمیق بین مردم و دانشمندان مذهبی در جهت تحقق قیام

از  حتی پیش -ان عراق، حکومت ایران راعالوه بر این، شیعی شیعی تأثیر عظیمی داشته است.

همیشه اند و شناختهبه عنوان تنها حکومت شیعی در جهان می -پیروزی انقالب اسالمی ایران

ها نیز دست نیاز به آستان حکومت اند و در سختیحمایت خود را از این حکومت اعالم کرده
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ایران وجود  ارتباط عمیق و تنگاتنگی بین شیعیان عراق و ملتاند؛ بنابراین کردهایران دراز می

 نویسد:در کتاب خود می (:؟؟؟5100)دارد. هرایر دکمجیان
ران و عراق، یک رابطه همزیستی وجود جوامع وسیع شیعه در ای»

میان نهادهای روحانی دو کشور به وجود آورده است؛ قابل ذکر است که 

شیعیان مبارز عراق از نظر سیاسی عالوه بر اینکه تحت تأثیر 

های سیاسی مراجع بزرگ و علمای عراق نظیر عالمه سید  اندیشه

اندان محمدباقر صدر و سایر افراد خاندان صدر، خاندان حکیم، خ

اند، از امام خمینی)رضوان اهلل علیه( نیز کم و بیش شیرازی و... بوده

 «.اند پیروی کرده

های م تاکنون همواره در حال مبارزه با رژیم5316ویژه از انقالب به شیعیان عراق،

 اند و همین موضوع مخالفت و معاضدت بریتانیا،استبدادی و استعماری حاکم بر عراق بوده

به دنبال داشته است. شاهی عراق و بعد از آن رژیم جمهوری عراق را با شیعیان حکومت پاد

عدالت در ترکیب  نکردن رعایتبرابر اعتراض شیعیان نسبت به در 5خانم گرترودبلبرای نمونه 

گیرند من شخصاً از اینکه شیعیان در تنگنا قرار می»چنین گفت: یالدیم5315شورای وزیران 

فهد «)ترین طبقات مردم کشور هستندترین و سرسختها از لجوجرا  آنشوم زیبسیار شاد می

 .(541و 540: 5108نفیسی، کاظم چایچیان، 

 نظریه تشکیل حکومت اسالمی شهید صدر )قدس سره( -5-4

واهی پیامبران سیاست در اندیشه سیاسی شهید صدر، در مرکز نظریه خالفت انسان و گ        

گواهی و  -و تشریعی -خالفت انسان در زمین -خش دو خط تکوینیترین بو عمده قرار دارد

دهد. شهید صدر محور اساسی نظریه خالفت تکوینی را تشکیل می -نظارت پیامبران و امامان

« سیاست»ترین رنگ حرکت تشریعی انبیاء و امامان )شهادت( راانسان )استخالف(و درخشان

اش در انسان در مسیر و جریان تحقق خالفت الهیترین وظیفه داند براساس اندیشه او مهممی

های پیامبران الهی نیز با باشد. انقالبزمین ایجاد و برقراری نظام اجتماعی سالم و صالح می

هدف اساسی ایجاد نظام صالح سیاسی گرفته است و این موضوع بحث سیاست علیا)السیاسه 

اجتماعی امت را در کنار وظایف نیز رهبری سیاسی و باشد. پیامبر اسالمالعلیا، می

                                                 

 .منشی وقت کمیسر عالی بریتانیا .5
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قیادت ، نیز استقرار حرکتبر عهده داشت و امامان معصوم( دیگرش ابالغ و حفظ رسالت

 (. 514: 5143بخشیدند)جمشیدی، بایست تحقق میرا میسیاسی و اجتماعی پیامبر

بر همه « خالفت انسان»شهید صدر تالش برای اقامه دولت اسالمی را براساس نظریه

داند؛ زیرا تنها این نظام سیاسیِ خاص است که در صدد تحقق ه بشری الزم و ضروری میجامع

تواند جامعه بشری را به تکامل خود برساند. پروسه خالفت و اهداف آن بوده و می

رسد؛ زیرا ها تنها در پرتو دولت اسالمی به سعادت و کمال مورد نظر پروردگارشان میانسان

ت که نظارت الهی، مانع از انحراف جامعه شده و موجب تطبیق احکام تنها در این دولت اس

 (.11: 5101گردد )قپانچی،الهی می

 نظریه والیت فقیه شهید صدر )قدس سره( -5-5

ریزی الهی پی برد. شهید صدر با بررسی تاریخ سیاسی جهان به دو خط موازی در برنامه        

های الهی، از قبیل: ت موظفند در چارچوب سنتخط خالفت و خط نظارت. متولیان خط نظار

اصل اختیار و آزادی مردم، جایز نشمردن اجبار آنان به هر نحو ممکن بر حرکت اجتماعی و 

ها نظارت کرده و آن را از انحراف مصون نمایند. آنان حتی گاه با شهادت خود، سیاسی انسان

مشاهده موضوع در قیام امام حسین آوردند. نمونه بارز اینموجبات این عمل را فراهم می

شود. خداوند به ناظران خود در زمین جهت امکان فعالیت اختیارات تام و به تعبیر دیگر،  می

های الهی والیت مطلق داده است، لیکن این اختیارات الزاماً باید درچارچوب اهداف و سنت

والیت فقیه از دیدگاه  تبداد نیستند.گاه مجاز به اعمال زور و اسانجام پذیرند. بنابراین آنان هیچ

شهیدصدر آن چنان وسیع و گسترده است که شامل هر موضوع مربوط به مصالح اسالم و 

مسلمانان شده و حتی اطاعت از فرامین آن بر دیگر فقها و مراجع نیز واجب است؛ لیکن همان 

و استبداد برای به دست گونه که گفته شد، فقیه نیز همچون پیامبر و امام مجاز به اعمال زور 

گرفتن یا حفظ قدرت نیست؛ مگر آنکه مردم خود به گرد او جمع شده و والیت مطلقه او را با 

اختیار خود پذیرفته و به فعلیت رسانند. بنابراین میان پذیرش مشروعیت الهی مردمی و نظریه 

و، مقبولیت را در شهید صدر از یک س تالزمی نیست. « والیت»در مقابل نظریه « نظارت فقیه»

مشروعیت دولت اسالمی قرار داده و تضاد میان مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی را از متن 

 .(568: 5146میان برده و از سوی دیگر، قائل به والیت مطلقه فقیه نیز هست)معموری،
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 مبارزات سیاسی شهید صدر )قدس سره( -5-6

گونه که شهید صدر و شاید باالترین هدف او آن هاییکی از واالترین اهداف و رسالت        

خود مطرح ساخته است. تحقق انقالب اسالمی و در سایه آن، ایجاد حکومت اسالمی بوده است. 

های انسان مسلمان جز از طریق ایجاد حکومتی که مبتنی بر مکتب ترین آرماناز نظر او مهم

ید صدر بر همین اساس مدبّرانه و شه (.146: 5143)جمشیدی، یابداسالم است، تحقق نمی

آگاهانه رهبری قیام و حرکت را برای تحقق انقالب به دوش گرفت و خود شخصاً وارد مبارزه 

شد، در این راستا بیش از هرکس دیگر از خود مایه گذاشت و تا پایان به هدف خود وفادار 

 (.111ماند)همان،

 کنیم:شهید صدر اشاره می های مبارزاتی و سیاسیای از فعالیتاینک به گوشه

 «جماعه العلماء» نقش شهید صدر در -5-6-3
از کودتای عبدالکریم قاسم در نجف  اولین سازمان مبارزاتی است که پس -جماعه العلماء

اشرف به وجود آمد و به عنوان ابزاری در اختیار مرجعیت و عالمان شیعه قرار گرفت تا با 

اسالمی را پیاده کند.عالمان بزرگی چون آیت اهلل شیخ مرتضی جریانات انحرافی مقابله و اهداف 

آل یاسین، شیخ محمدرضا آل یاسین، شیخ محمدرضا مظفر و شهید سید محمد مهدی حکیم 

(. در رأس آن یک هیئت نظارت متشکل از شیخ 81: 5111اعضای اصلی آن بودند)قلیزاده،

ضر دُجیلی و... قرار داشت. پس از مرتضی آل یاسین)دایی عالمه صدر(، شیخ حسن همدانی، خ

نفر از علمای رده دوم نجف  نههیئت نظارت،هیئت اجرایی قرار داشت که متشکل از 

 (.503: 5143بود)جمشیدی، 

، دانشمندان و نیز شاگردانِ عالمه شهید صدر، نقش اساسی در به اعتراف برخی از علما

ها و صدر و نیز تالش تشکیل این گروه بر دوش شخصیت علمی و خردمندانه شهید

های بلند بزرگمرد آن زمان، مرحوم آیت اهلل العظمی سید های مرجعیت دینی و آرمان پیگیری

ای از امت اسالمی نیز بر نیاز بود، گذشته از آن، قشر گسترده _رضوان اهلل علیه_محسن حکیم 

ند. درست است شدید جامعه اسالمی نسبت به پایه گذاری چنین گروه و تشکیالتی واقف بود

فعالیت « جماعه العلماء»که شهید صدر به دلیل کمی سن به عنوان یکی از اعضای رسمی

توان انکار کرد؛اما نقش بسزای او در راه اندازی این گروه و جهت دادن به آن را هرگز نمی می

 (.11: 5114کرد)حائری، 
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چهره اسالم راستین را  بدین ترتیب علمای نجف اشرف با ایجاد جماعه العلماء توانستند

 –بشناسند و در جهت ایجاد یک قدرت سیاسی برتر اسالمی تالش کنند، این تشکّل روحانی

 -های سیاسی مردمعلی رغم شدت رویدادها وکم تجربگی سیاسی و پایین بودن سطح آگاهی

برخی  های اسالم راستین در قالب انتشارفعالیت خود را با هدف تحکیم و نهادینه کردن پایه

های جوانان و نیز سازمان ،ارتباط با برخی نهادها ،های مردمیجشن ،جزوات، برگزاری مجالس

ای مرکب از آغاز کرد.کار نظارت بر این مجله برعهده کمیته« االضواء»چاپ مجله اسالمی

با گذشت  (.538: 5141روحانیون جوان بود که ارتباطی تنگاتنگ با شهید صدر داشتند)نعمانی،

در میان جوانان، جایگاهی اسالمی پیدا کرد و از آن « جماعه العلماء»ر از یک سالکمت

منظور تداوم خط مشی  به  را به عنوان تریبون رسمی خود و«مجله االضواء»تصمیم گرفت سپ

ها و  با تبین و عرضه ویژگی ،ترسیم شده انتشار دهد. این مجله براساس خط فکر سیاسی خود

ها که هایی با عنوان رسالت های اسالمی از طریق سرمقالهترسیم برنامه مبانی اسالم به خصوص

شد روح اسالمی را در جان بخش توسط شهید صدر و با امضای جماعه العلماء نوشته می

هرچند این گونه اقدامات نقش زیادی در  (.41: 5114های مردم دمید)حائری، اعظمی از توده

صدر داشت، اما بیشتر از همه، بر جماعتی از متعصبین و تحریک جماعه العلماء بر ضد شهید 

ها که از موج اسالم خواهی و مسائل مربوط به افراطیون از اهل علم تأثیرگذار بود؛ یعنی همان

خبر بودند؛ لذا تأثیر آن بر جماعه العلماء محدود بود. انحرافات فکری و سیاسی مردم بی ،آن

 (.531خود به خوبی، با این وضعیت مقابله کند)همان،شهید صدر توانست با آرامش و سکوت 

به این ترتیب سید شهید صدر، با درایت، پایداری و صبوری، توانست به کمک یاران و  

شاگردانش به جهاد خود ادامه دهد و همگی آنان را در برابر این تهاجم وحشیانه که با استفاده 

ا را به کار گرفته بود، ایستادگی کند، در ههای انسانی، پلیدترین شیوهترین خصلتاز پست

دهی به آن ادامه نتیجه آن حرکت اصیل اسالمی توانست به همکاری خود با امت و جهت

 (.40: 5114دهد)حائری، 

بود که با این «فلسفتنا»تألیف کتاب های شهید صدر در آن برهه تاریخی،از جمله فعالیت

افکار  ،تا عصر حاضر پاسخ داد.]در این کتاب نظریات کار به بزرگترین نیازهای امت در آن مقطع

نظام سوسیالیستی و دیالکتیک نقد و بررسی شده است[شهید صدر قصد داشت به منظور 

اما اعتراض برخی  حمایت و پشتیانی از تشکل جماعه العلماء این کتاب را به نام آن منتشر کند،

 (.533: 5141ا از این کار منصرف کرد)نعمانی،های او، وی رای از اندیشه)از حوزویان( به پاره
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 تشکیل حزب الدعوه االسالمیه -5-6-2

شهید صدر در جهت تحقق اهداف سیاسی مورد نظر خود، در روز هفدهم ربیع االول سال 

ای از یارانش با عدهم، به میمنت میالد پیامر اکرم5311ه. ق مصادف با اواخر سال 5111

 نامیده شد،مبادرت نمود« حزب دعوت اسالمی»سالمی که بعدهابه تأسیس حزبی سیاسی و ا

 (.111: 5143)جمشیدی، 

إِنَّ اللَّهَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى »استدالل شهید صدر در تشکیل چنین حزبی مبتنی بر آیه:

دهد میو خداوند سرنوشت هیچ قوم)و ملتی( را تعییر ن».( 55 :51،)رعد «یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

 بود.« مگر آنکه آنان آنچه را )در وجود( خودشان است تغییر دهد..

شهید صدر در واقع با این کار خود، هدفی دیگر را نیز مدّ نظر قرار داده بود و آن، اینکه 

اجتهاد بر معنای صحیح خود به کار گرفته شود و با امکانات سیاسی و اجتماعی مدرن همراه 

ین اقدامات شهید صدر پس از تشکیل حزب دعوت از نخست (.111: 5143گردد)جمشیدی، 

ها و قوانین احزاب در جهان بود که در نامهاسالمی، طرح مباحثی بود که در برگیرنده اساس

 (.113: 5856گرفت)حسینی، نامه حزب الدعوه صورت میجهت تدوین اساس

ترسیم شده بود  .«کندهدف، وسیله را توجیه نمی»خطوط کلی برای سازمان براساس قاعده

و اعضای اصلی حزب متشکل از سید محمدباقر صدر،سید مرتضی حکیم، محمدصادق قاموسی، 

سید مرتضی عسکری، شهید سید محمدباقرحکیم، شهید سید مهدی حکیم بود که رهبری 

 (.110: 5143واقعی حزب بر عهده شهید صدر قرار گرفت)جمشیدی، 

کومت اسالمی نه تنها در کشور عراق که در تمام هدف اساسی حزب الدعوه، برقراری ح

جوامع مسلمان بود. برای رسیدن به این هدف شهید صدر مراحلی را مطرح ساخته که عبارت 

 بودند از:

مبارز یا مرحله فرهنگی،  ،سازی و تکوین نیروهای متعهدمرحله تغییر فکری، آماده -

 «انقالبی فرهنگی»

 د سیاسیجهامرحله عمل سیاسی و نظامی  -

 یابی به قدرت و تشکیل حکومت اسالمیمرحله دست -

 (. 516: 5114، همومرحله نظارت،مراقبت،استمرار انقالب و اجرای دقیق قوانین اسالمی) -

وسایل اساسی و مهمی نیاز بود که از دید  ،ها، ابزارهابرای تحقق این مراحل چهارگانه راه

های خود ها و تالشها را سرلوحه فعالیتآن ،گیرد ها را در نظربایست حزب آنشهید صدر می

ضروت شناخت صحیح و  -، بضرورت طرح مکتب اسالم -الفها عبارت بودند از: قرار دهد. آن
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اما راه رسیدن به »نویسد:شهید صدر می: ها و انحرافاتدقیق مکتب اسالم به دور از خرافه

ها مسلمین به آن جاهل بزرگ است که سالاین شناخت، پرده برداشتن از چهره واقعی اسالم 

بوده و از آن دور و ناآگاه مانده اند،روشن کردن قلمرو حکومت آن حقایق در توان بخشی بر حل 

صدر، محمدتقی رهبر، «)باشدست، میمشکالتی که در تاریخ مسلمانان به وجود آمده ا

ها به اسالم و ویت ایمان و باور آنتق ،گیری افراد و جامعه در برابر اسالماصالح موضع -ج (.561

سیاسی مستقل از طریق  -خودآگاهی،شعور و دستیابی به هویت فرهنگی -، دسازندگی آن

تطبیق و  -، ه«روح عقل و اخالق»ایجاد هماهنگی میان عناصر سه گانه، وجودی خویش یعنی

ی مناسب در برابر گیرهماهنگی اعمال و رفتار با مقتضیات زمان از طریق عقل، اجتهاد و موضع

ها و توجه به امکانات، توانایی -، و(510: 5143شرایط زمانی و اقتضائات روز)جمشیدی، 

بررسی  -، زعینیات موجود در ارتباط با آگاهی، هویت واقعی خویش و اقتضائات زمانی و مکانی

گرایی وحدت، اتحاد، همکاری و هم -، حو تحلیل وقایع سیاسی جهانی در پرتو حقایق اسالم

انقالب و دگرگونی همه جانبه در  -، طال مطلق هستیدینی و مکتبی بر پایه ایمان به ایده

 .(511رابطه فردی)جهاد اکبر( و جمعی)جهاد اصغر()همان، 

یابی به  حل مورد بحث نیاز به دستشرایط و طی مرا از نظر شهید صدر،ها تحقق این راه

دی روشن و مبتنی بر آینده نگری و نفی یأس و نیز امی ر ترس،اراده قوی و از بین بردن عنص

دهد ت مورد توجه قرار میاو روحیه تضحیه و ایثار را به کرا ،اخالق تضحیه و ایثار دارد ،روحیه

 داند. میخصی و خصوصی به خاطر مصالح عمومی منافع ش، فداکاری صالحو آن را 

 (.511:  5114)جمشیدی،

از گذشت چهار سال و نیم یا پنج سال رهبری حزب  براساس برخی قراین، شهید صدر پس

( و رهبری مستقیم آن را ترک گفت. او از آن 111: 5856الدعوه از آن خارج شد)حسینی، 

زمان به بعد روش دیگری را در ارتباط با حزب الدعوه در پیش گرفت و آن، اشراف و نظارت بر 

دانشگاه نجف اشرف بود. در این مورد  حزب الدعوه همراه با حفظ جایگاه علمی و دینی خود در

بحثی نیست ما در اینجا به علل و عوامل خروج وی از حزب و اختالف نظرهایی که مطرح شده 

 کنیم: است، اشاره می

کنند که علت این امر، فشار به او و حمالتی بود که با  برخی از یاران شید صدر مطرح می

اش را با حزب به صورت غیر مستقیم ها رابطه رهبریها مواجه شد و ناچار برای کاهش فشارآن

 (.184: 5143و تنها در قالب اشراف و نظارت در آورد)جمشیدی، 
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دهد و از خروج شهید صدر از این حزب باز هم فعالیت خود را ادامه می پس« حزب دعوت»

 ترین احزاب مبارز شیعه در عراق است. ن پس از گذشت چهل سال یکی از مهماکنو

 نویسد:در مورد این حزب و استمرار مبارزات آن می (168:  5100)دکمجیان. (113ان،)هم
بوده است که « حزب الدعوه االسالمیه»روترین گروه انقالبیاما پیش»

آمد...الدعوه، یک حزب بزرگ هسته محوری مقاومت شیعه به حساب می

مجتهد روترین  بود، که به رهبری روحانیون تحصیل کرده جوان، از پیش

گرفتند.. با وجود این حزب الدعوه عراق، یعنی محمدباقر صدر الهام می

 «.ترین جنبش شیعه عراق باقی مانده استپرقدرت

 رهبری و هدایت مردم -5-6-1

ترین شهید صدر در تمام حیات و زندگانی خویش مبازه و جهاد در راه حق را به عنوان مهم

گاه با رژیم بعث عراق سر سازگاری نداشت؛ لذا هیچ ولیت زندگی خویش در نظر داشت. اومسؤ

از همان اوان روی کار آمدن آن رژیم، مبارزه گسترده خود را جهت سرنگونی آن آغاز کرد 

رهبری مبارزات دینی و سیاسی را  او از اوان رسیدن به اجتهاد، (.11: 5106)کوالیی و دیگران، 

تحقق اساس دعوت و رسالت اسالمی  ،سالمیبرقراری حکومت ا ،با هدف سرنگونی حکومت بعث

ها و داشت. او از آن پس، به طور غیر مستقیم رهبری عمده حرکتانسانی خویش بر عهده  –

کشید، هرچند عمالً هرگز مبارزات سه دهه اخیر عراق در دوران زندگانی خویش را بر دوش می

شود. او در جماعه العلماء نقش ها، مبارزات و رهبر مردم خوانده  حاضر نبود، رهبر این حرکت

طورکه گذشت او یک خط دهنده و رهبری مخفیانه و غیر رسمی ایدئولوژی را داشت. همان

را تا مدتی دعوت اسالمی با گروهی از همفکرانش نمود و رهبری آن اقدام به تأسیس حزب

گرفت باز هم مستقیماً بر عهده گرفت و از آن پس نیز که از رهبری حزب دعوت اسالمی کناره 

کرد. اعالم نظر، را رهبری میهای آناو بود که به طور غیررسمی و پنهانی حزب و حرکت

اهلل خوئی برای بیان برخی از فتاوای مهم اهلل محسن حکیم و آیتدرخواست و گاه فشار به آیت

برای یا جدید و گاه سیاسی نیز نشان از نوعی رهبری غیرآشکار و رسمی بر افکار مراجع وقت 

 (.141: 5143های خویش است)جمشیدی، تحقق رسالت

م که  5346م تا  5316توان در مدت ده سال از زندگانیش یعنی از سالشهید صدر را می

مذهبی و انقالبی دید،هرچند پیش  –به درجه رفیع شهادت نایل آمد.در مقام یک رهبر سیاسی 

زبی، سیاسی و دینی پرداخته بود؛ اما در این های زندگانی به رهبری حاز آن نیز او در تمام برهه

بیش  -به عنوان محور حرکتِ انقالب و تحول در جامعه عراق -دوران است که توجه شهید صدر
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ها و که بر قلب -برخالف سران رژیم بعث -هارهبری او نه برجسم گردد.از پیش آشکار می

قق رسالت الهی اش مؤثر بود)کوالیی و ها بود و همین امر در موفقیت او در ادامه راه و تحدل

 (.11: 5106دیگران، 

اند دانسته« فتوای تحریم»برخی سرآغاز رویارویی آشکار و علنی شهید صدر با رژیم بعث را

سو و از سوی دیگر اعالم نامشروع بودن خدمت که از سویی در جهت سرنگونی رژیم بعث از یک

گفته بود تاموقعی که این شخص)صدام( در رأس گرفت. او بارها در حزب بعث آن صورت می

توانیم هیچ کاری بکنیم، اما اگر در قبال او سکوت کنیم در آینده کیان اسالم قدرت است، نمی

 (.546و 513: 5141را در عراق نابود خواهد کرد)نعمانی،

 فتوای شهید صدر برای مقابله با حزب و رژیم  -5-6-4

توای برخورد با حزب بعث و نفی عضویت در آن بود. شهید یکی از فتاوای مهم شهید صدر ف

به این نتیجه رسیده بود که  ،صدر برای این امر، یعنی دادن فتوا دلیل و توجیه کافی داشت

بیشتر از  -در دراز مدت -فواید و دستاوردهای چنین اقدامی برای موجودیت اسالم در عراق

نکند نتایج معکوس در پی خواهد داشت  های آن است و اگر چنین موضعی را اتخاذزیان

 (.141: 5143)جمشیدی، 

صدور این فتوا بازتاب مثبت وسیعی داشت و حتی رژیم که در اوج قدرت خود بود دچار 

العمل مناسبی از خود نشان دهد. در واقع چنین موضعی در آن نگرانی شد، اما نتوانست عکس

رفت، کسی که مواضع شهید صدر به شمار می تریناوضاع سیاسی و امنیتی عراق، از شجاعانه

در آن دوران سیاه به سر برده و مشاهده کرده باشد که رژیم بعث حتی کودکان، زنان و 

خوردگان را نه به خاطر ارتکاب جرم و جنایتی بلکه صرفاً براساس هوس، گمان و اتهام به  سال

عت و غیرتی نسبت به اسالم شود که شهید صدر از چه شجاسپرد، متوجه میجوخه اعدام می

 (.18: 5106برخوردار بود)کوالیی و دیگران، 

 تالش برای نفوذ در ارتش جهت سرنگونی رژیم -5-6-5

بر آن آماده  شهید صدر که خود را برای رویارویی همه جانبه با حزب بعث و رژیم مبتنی

م گیرنده در ارتش های تصمیکرد در مرحله نخست در اندیشه تسخیر مراکز حساس و کانونمی

رو به گروهی از جوانان برگزیده اجازه ورود به ارتش و نیروهای مسلح را داد تا به بود. از این

 (.141: 5143ای را برای کنترل عملی ارتش به وجود آورد)جمشیدی، تدریج هسته شایسته
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 های چریکی تشکیل هسته -5-6-6

ر صدام تکریتی طاغوت عراق از دیگر های چریکی شهادت طلبی با هدف تروتشکیل هسته 

ها که به صورت غیرمستقیم با آن شهید ولیت ایجاد این هستهبود. مسؤاقدامات آن شهید، 

ارتباط داشتند با مرحوم شیخ عبداالمیر محسن ساعدی و دو تن از برادران دیگر بود. آنان 

در مناطقی که محل  کردند وبایست جوانان از جان گذشته و شهادت طلب را انتخاب می می

ای حساب شده او را از د تا در فرصتی مناسب طبق نقشهکررفت و آمد صدام بود، مستقر می

(. البته به خاطر شهادت زود هنگام آن شهید بزرگوار، 546و 513: 5141پای درآورند)نعمانی،

 این اقدامات به نتیجه نرسید.

 تالش برای ترورصدام و کودتا -5-6-9

اواخر عمر شریفش توانست یکی از پزشکان را مأمور کند تا به مجموعه کادر سید شهید در 

ویژه پزشکی ریاست جمهوری، عراق نفوذ کند و نقشه ترور صدام را به اجرا در آورد؛ اما در 

کرد، شناسایی و به همان زمان که پزشک یاد شده خود را برای اجرای مأموریت آماده می

رغم اش به کشوری در مجاورت عراق گریختند. وی علیادهجوخه اعدام سپرده شد و خانو

های فراوان به هیچ وجه، لب به اعتراف و معرفی شهید صدر و روابط بین آن دو نگشود. شکنجه

 (.546: 5141)نعمانی،

 های امنیتی شهید صدر)قدس سره(ها و مراقبتبازداشت -5-9

قمری  5136در سالاهلل حکیم آیتت س از وفاپ اهلل سیدمحمدباقرصدر،دوران مرجعیت آیت

قمری رژیم بعث عراق، بیش  5131آغاز شد و بسیاری از مردم عراق از او تقلید کردند. در سال 

های مبارز و مسلمان به های ضد استبدادی حزب دعوت اسالمی و دیگر گروهاز پیش از تحرک

، عده زیادی را دستگیر و زندانی های مبارزان و مجاهدانوحشت افتاد؛ بنابراین با یورش به خانه

که به علت بیماری در بیمارستان شهر نجف اشرف اهلل سیدمحمدباقر صدر نیز با اینکرد. آیت

بستری شده بود، تحت نظر مأموران سازمان امنیت رژیم بعث قرار گرفت تا اینکه در پی 

دیگر دوران مرجعیت اعتراض مردم و علماء، سازمان امنیت، وی را رها کرد. از حوادث مهم 

قمری بود. مردم نجف از دیرباز هر سال در روز 5136ایشان، حرکت اربعین حسینی در سال 

اهلل روند. در آن سال، آیتاربعین حسینی مویه کنان و عزادار با پای پیاده از نجف تا کربال می

اربعین را هرچه  های عزادار را برانگیخت تا مراسم شورانگیزصدر با پشتیبانی فراوان، هیئت

ها هزار نفر در قالب عزاداران حسینی، اعتراض خود را علیه باشکوهتر برگزار کنند. آن روز ده
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به دنبال آن قیام تاریخی،  (.546سلطه ضد انسانی رژیم بعث عراق، اعالم کردند)همان،

جویی هشت به سازمان امنیت بغداد منتقل شد. در آنجا پس از یک باز و اهلل صدر دستگیرآیت

ها تا پایان عمر در بدنش ساعته، تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت که آثار آن شکنجه

هویدا 

ها، پس از این بازداشت (.51:  5136نیاز، )بی های فراوانی روبرو ساختبود و او را با دشواری

 ماند.شهید صدر چهار بار توسط عمّال رژیم بعث مورد سوء قصد قرار گرفت که نافرجام 

 )قدس سره( های رژیم بعث و مقاومت شهید صدرخواسته -5-8

دید،درصدد های قدرتش را در خطر جدّی میاهلل صدر پایهرژیم بعث عراق که با وجود آیت

اش را در نجف محاصره کرد که رو خانهاهلل صدر و هوادارانش برآمد. از ایناز میان برداشتن آیت

و در طی این مدت برخی از نمایندگان حزب بعث با او مالقات  مدت نه ماه به طول انجامید

کردند و تصمیم رژیم را مبنی بر همکاری وی با رژیم و یا شهادت به اطالعش رساندند. رژیم از 

او خواست تا از تأیید انقالب اسالمی ایران و امام خمینی)رضوان اهلل علیه( دست بردارد و با 

بعث حمایت کند. عضویت در حزب الدعوه را تحریم نماید و ای از مواضع حزب صدور بیانه

فتوای تحریم حزب بعث را پس بگیرد، اما او شهادت را بر تسلیم در برابر چنین شرایط ننگی 

 (.53: 5136ترجیح داد)یزدی، 

 آخرین بازداشت -5-7

اهلل دیگر آیت ه. ش بارِ 5113فروردین شانزدهم  ه.ق /5866جمادی االول سال در نوزدهم

صدر در شهر نجف دستگیر شد و به بغداد منتقل گردید. در بغداد از او خواستند تا چند 

ضد انقالب اسالمی ایران و امام خمینی)رضوان اهلل علیه( بنویسد تا از مرگ حتمی  ای کلمه

د)بی تأکید کر نجات یابد؛ اما او آشکارا این تقاضا را رد کرد و به راه مستقیم و خلل ناپذیرش

 (.18و 11:  5136یاز،ن

اهلل صدر را دستگیر کرد، رئیس سازمان امنیت نجف از حکومت عراق، شهید آیت  که هنگامی

کنی؟چرا همه که تو عرب هستی چرا از ایران و انقالب آن طرفداری می»ایشان پرسید:

یک ای؟ چرا برای مطهری که های خودت را در راه کمک به ایران و خمینی منحصرکرده فعالیت

کنی؟و برای چه با خمینی آخوند فارسی زبان ایران بود،در نجف اشرف مجلس ختم برپا می

ن من یک مسلمانم و در برابر همه مسلمانا»آیت اهلل صدر با خشم جواب داد:« کنی؟مکاتبه می

ولیت جهانی خویش عمل کنم و این مربوط به عرب و جهان، مسؤول هستم و باید به مسؤ
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یک روز پس « یر ایران نیست و از این راه یک قدم به عقب نخواهم گذاشت.عجم، ایران و غ

شود که با تحمل نیز بازداشت می« بنت الهدی»شاناز دستگیر شدن شهید صدر،خواهر گرامی

 (.01: 5106های فراوان هردو به درجه رفیع شهادت نائل شدند)کوالیی و دیگران،  شکنجه

 جهـنتی

ها مؤثر و ملت ،د در تغییر و تحول سرنوشت تاریخی جوامعتواننهای بزرگ میانسان

 اند،ساز باشند.بسیاری از آنان در سراسر تاریخ بشر بر روی کره خاکی، توانستهسرنوشت

خوش تحول کنند و با ای را دستروحیات، خلق و خو، عادات، سنن و فرهنگ ملت یا جامعه

تر سوق دهند. این نظریه براین تمدن عالی ها را به سویایجاد دگرگونی در جوامع بشر  آن

شود که جوامع انسانی در کل سیری تکاملی و روبه رشد دارند. هرچند گاهی اساس بیان می

 گردند.دچار فراز و فرود می

تواند معلول علل متعدد نظیر، درجه شناخت و آگاهی تکامل و پیشرفت جوامع بشری می

ها باشد، در ها و طرز فکر و عملکرد رهبران بزرگ  آنآنمردم، نوع رفتار، مکتب، نوع نگرش 

های بزرگ، یا به تعبیر دیگر، این میان، یکی از عوامل مهم پیشرفت و تحول جامعه انسان

در این سازند. قهرمانان و نوابغ هستند که با ایجاد تحول در وجود خود، جامعه را نیز متحوّل می

چنان اهمیت و باطات و تحوالت عظیم علمی است، همارت ،با آنکه عصر فرهنگ دوران نیز

اند، در جای خود محفوظ و هایی که راه تحوّل و حرکت را به روی جوامع گشودهجایگاه انسان

ها توان گفت که نه تنها از اهمیت تأثیر این گونه شخصیتحتی به جرأت می، مطرح است

عی حاصل دوران جدید و تحوالت عظیم های فردی و اجتماکاسته نشده بلکه باتوجه به بحران

 ها افزوده شده است.علمی و ارتباطی بر اهمیت و ارزش  آن

هایی که عالوه بر اندک هستند. انسان ،ها در دوران معاصر نیز چون گذشتهگونه انساناین

های برتر، راهنمایی بشریت را به عنوان یک رسالت، هدف اصلی خود قرار داده و نبوغ و ویژگی

ها، روش حق و حقیقت بوده و براساس عدالت به طرح اندیشه و تحقق ر این مسأله روش  آند

هایی فروزان و اند. برهمین اساس، این گونه افراد چونان مشعلآن در عمل مبادرت کرده

 های گوناگون هستند.رسانی به بشر در میان نسلشوند که محور استوار فیضروشنگر تلقّی می

که مصالح اجتماعی را بر مصالح شخصی ین افراد بودند ای از ار صدر نیز نمونهشهید محمدباق

های آن و ارائه ترجیح داد. با دقت و ژرف نگری نه تنها به بررسی جامعه زمان خود و بحران

درمان برای درد آن پرداخت، بلکه زندگانی خود را وقف مردم کرد و در راه احیای انسانیت و 

 فیع شهادت دست یافت.معنویت به مقام ر
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جامعیت و کمال شخصیتی شهید صدر بیانگر این امر است که در هر بُعدی از ابعاد در واقع 

یابی به سوی کمال، ای نیکو برای هدایت و راهگشا و اسوهراه، تواندت میزندگی فرد و امّ

 معنویت و اخالق باشد.



  553سیری در زندگی علمی و سیاسی شهید محمد باقر صدر)قدس ره(

 

نامهکتاب: 

 

 .قرآن کریم* 

آشنایی با اندیشه سیاسی (. 5136حمدمهدی باباپور و منصور امیری.)بی نیاز، علیرضا، م .5

 . قم: مرکزبین المللی ترجمه و نشرالمصطفی. چاپ اول.شهید صدر

 . تهران: میراث مکتوب. چاپ اول.تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق(. 5104بیگدلی، علی. ) .1

. اقر صدراندیشه سیاسی شهید رابع شهید محمدب(. 5114جمشیدی، محمدحسین. ) .1

 تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.چاپ اول.

زندگی سیاسی شهید محمدباقر صدر با تکیه بر (. 5143) ......................................... . .8

 . تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی.تأثیرگذاری بر انقالب اسالمی ایران

گی و افکار شهید بزرگوار آیت العظمی سید زند(. 5111حائری، سید کاظم. ) .1

 حسن طارمی. تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول. . مترجم:محمدباقر صدر

 . بیروت :دارالفرات، چاپ اول.شهید محمد باقر صدر(. 5856حسینی، محمد) .0

. مترجم: حمیداحمدی. های اسالمی در جهان عربجنبش(. 5100دکمجیان، هرایر. ) .1

 ن: انتشارات کیهان.تهرا

 . تهران: انتشارات امیر محمد، چاپ اول.صدام ابن غریقه عرب(. 5141رفیعی، عبداهلل. ) .4

منیه المرید فی آداب المفید (. 5868عاملی، زین الدین بن علی بن احمد )شهید ثانی(. ) .3

 مشهد: دارالمرتضی. چاپ دوم.و المستفیذ. 

. تهران: دفتر تبلیغات جنبش یم بعث عراقجنایات رژ(. 5103فوالدزاده، عبداالمیر ) .56

 رانده شدگان عراقی، چاپ اول.

. تهران: انتشارات نهضت شیعیان در انقالب اسالمی عراق(.5108فهد نفیسی،عبداهلل. ) .55

 امیرکبیر. چاپ اول.

گزارشی از زندگی متفکر بزرگ اسالمی آیت اهلل تا(. قادری، سید محمدتقی. )بی .51

 ن: انتشارات تشیع.. تهراسید محمدباقر صدر



 5130نبـی(. سال دوم، شماره چهارم. بهار و تابستان  لوم اسالمی)یـاسهای ع دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 516

 

. مترجم: ب. شریعتمداری. اندیشه سیاسی شهید صدر(. 5101قپانچی،سیدصدرالدین.) .51

 تهران: انتشارات رسا. چاپ اول.

. تهران: سازمان شهید صدر بر بلندای اندیشه وجهاد(. 5111قلیزاده، مصطفی. ) .58

 تبلیغات اسالمی.

یادواره شهید آیت اهلل سید . (5106کوالیی الهه، فاطمه حسینی، ب. شریعتمداری. ) .51

 . تهران: انتشارات ناصر.محمدباقر صدر

 .01. بیروت: داراحیاء التراث العربی. جبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر.)بی تا(.  .50

 . قم: انتشارات اشراق، چاپ اول.نظریه سیاسی شهید صدر(. 5146معموری، علی. ) .51

 . قم: انتشارات بشیر.صدرزندگینامه شهید آیت اهلل موسوی، محمد. )بی تا(.  .54

. مترجم: مهرداد آزاد. تهران: دفتر نشر فرهنگ های رنجسال(. 5141نعمانی، محمدرضا. ) .53

 .اسالمی. چاپ اول

دستورالعمل اخالقی از عالم نامور آیت اهلل العظمی (. 5110ایزدپناه، عبدالرضا. ) -16

 .56/5110. مجله حوزه. شماره شهید محمدباقر صدر

اندیشه ماندگار.  شهید صدر و اخالق اسالمی.(.   5113. )دی ماهرحمانیان، حسین -15

 سال اول. شماره پنجم.

 . اندیشه ماندگار. سال اول.بلوغ و فرزانگی شهید صدرشفیعی، علی.  -11

 (. برجسته هایی از یک زندگی. نشریه مسطر.5136یزدی، مهدی. ) -11
- WWW.DSRC.ir 42



 

 

 3آبادی مهناز قصابی زمان

 

  اسیـهای سیالیتفعّدگی و زن ـری درسی

 حضرت احمد بن موسی

 دهـچکی
ترین فرزندان از محبوباز امام رضا پسحضرت احمد بن موسی

می باشد. وی مردی پرهیزکار، جلیل القدر و کریم  امام موسی کاظم
بوده، که به آزاد کردن بردگان در راه خدا و تألیف قرآن به خط خود 

س از شهادت پدر بزرگوارشان با امام آن حضرت پ مشهور بوده است.
علیه حکومت  بیعت کردند و در قیامی به نام ابوالسرایا حضرت رضا

در  عهدی امام رضا ایشان در زمان اعالم والیت اند. حضور داشته
خراسان به نیابت از برادر خود در مدینه حضور داشت که پس از مدتی 

رهسپار  ا مهاجرانی از ساداتبرای دیدار و ملحق شدن به برادر، همراه ب
 ایران گردیدند.

از نائل شدن به دیدار برادر و حمایت  پیشموسی بن احمد حضرت 

شهادت شیراز در جنگ با مأموران حکومتی به  شهر در از ایشان،
 رسیدند.

اهیت، توصیفی و به اعتبار موضوع، تاریخی و به اعتبار م این پژوهش 
که با استفاده از  ای می باشدت، کتابخانهآوری اطالعابه اعتبار روش گرد

 اسناد و کتب موجود و معتبر تاریخی و دینی تدوین گردیده است.

 

 

 :کلیـدی واژگان 

  .احمدیه، شیراز ، فرقهچراغ، شاهموسی بن احمد 

 

                                                 
 مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. 1سطحه لب. ط 5
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و وجود مرقد مطهر حضرت علی بن موسی سرزمین ایران اسالمی به برکت امامان معصوم  در

رساند، خیل عظیمی از شان بوی بهشت را به مشام می انگیز انفاس قدسی که رایحه دلالرضا

امامزادگان واجب التکریم از فرزندان و نوادگان ائمه هدی آرمیده در جوار حق، پناهگاه شیعیان 

امات فراوانی ظاهر شده که دل و جان این دیار هستند و از پرتو عنایت خاصه این اولیاء حق کر

مشتاقان والیت اهل بیت را به سوی آنها کشانده و بر اثر فیض حضورشان بارقه امید را دو 

یکی از چندان در دل شیفتگان ایشان تجلی بخشیده است. حضرت احمد بن موسی

والیت و امامزادگان شناخته شده در میان مردم ایران است، او فرزند هفتمین نور آسمان 

است. او فرزند امام و برادر امام است و بیش از هزار و  نام پیامبرگرامی اسالم و همامامت

دویست سال است که منطقه فارس متبرک به بارگاه منور کبریائی سید السادات االعاظم، 

بدلیل  باشد و افزون بر فیض معنوی و برکات الهی افتخار بی میحضرت امیر احمد بن موسی

کوکب درخشانی شیراز است. شخصیت معنوی و تابناک حضرت امیر احمد بن موسی شهر

 است.در منظومه نورانی اهل بیت

 ، خاندان و فرزندانوالدت -3

به صورت با بررسی درکتب متعدد، تاریخ دقیقی از والدت حضرت احمد بن موسی

رح آمده است: جناب های معاصر، تاریخی به این ش مستند به دست نیامد ولی در یکی از کتاب

ه.ق دیده  581در ششم ذی القعده الحرام به سال چراغمعروف به شاهاحمد بن موسی

 به جهان گشود.

صاحب کتاب دائره المعارف بقاع متبرک جهان علی فلسفی در جلد مربوط به استان فارس 

خی که در این تاریخ را ذکر کرده است. بنابراین با تاریدر احواالت حضرت احمد بن موسی

ه.ق ذکر  584یازدهم ذی القعده سال این کتاب برای والدت حضرت علی بن موسی الرضا

شود که این بزرگوار فرزند ارشد از پسران و یک سال از حضرت علی بن موسی  شده ثابت می

  (.1: 5131باشد. که در بعضی ازکتب نیز به ان اشاره شده است)رفیعی، بزرگتر می الرضا

بن جعفر بن محمد  فرزند هفتمین پیشوای شیعیان، امام موسیبن موسی حضرت احمد

 (. 54و 51: 5131است. )عرفان منش، بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب
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جمله  دارای سی و هشت فرزند پسر و دختر بوده که از آنحضرت موسی بن جعفر

جعفر، هارون، حسن و  و ابراهیم، عباس، قاسم، اسماعیل،حضرت علی بن موسی الرضا

و محمد و حمزه، عبداهلل، اسحاق، عبیداهلل، زید، حسین، فضل و حضرت احمد بن موسی

آن حضرت، ام احمد در  مادر (.55/111: 5108اند.)مجلسی، سلیمان که فرزند چند کنیز بوده

ی با او بانوی رفت. ها به شمار می ترین و داناترین آن محبوبمیان همسران امام موسی کاظم

و  شده ام محمد خوانده می بوده که به کنیهعظمت از بانوان حرم حضرت موسی بن جعفر

ای بوده، که به ام احمد خوانده شده، و نام  های محترمه از خاتونپس از وفات مادر امام رضا

ای  در میان همسران خود به او التفات و توجه ویژهاصلیش حکیمه بود. امام موسی کاظم

 ت.داشته اس

باشد که منسوب به  موجود میچراغاکنون مرقدی در نزدیکی حرم مطهر حضرت شاه هم

 (. 3و1: 5131باشد و قدمت تاریخی نیزدارد)رفیعی،جناب حکیمه خاتون )ام احمد( می

ودایع  ،هنگام مسافرت به عراقکاظمآن بانو چنان لیاقتی داشته است که امام موسی

 هر کدام از»بوده به او سپرده و به ایشان فرمود:را که ارثیه پیامبرگرامی اسالمامامت 

در جلد . «ام ست و بدان که من از دنیا رفته، او امام بعد از من افرزندان من آن را از تو طلب کرد

از مجلدات ناسخ التواریخ آورده شده: ام احمد سبدی را با احواالت حضرت موسی بن جعفر

نمود. او زنی است که لیاقت حفظ اسرار و آیات و ودایع ر دینار تسلیم حضرت رضاچهار هزا

وی گرامی آید این بان چنانچه از کتب مشاهده شده برمی امامت را دارد، کریمه و عظیمه است.

فرزند همین ام گوید:که اسحاق بن موسی بن جعفراند. مجدی میراوی حدیث نیز بوده

اما مادر  همسران متعددی داشته است،که امام موسی بن جعفر در ظاهر با آن احمد است.

لی بیشتر مورد اعتماد و اطمینان آن حضرت بوده و اولین مرتبه نیز امام عچراغ حضرت شاه

به عنوان امام به وی معرفی شده و امانت پدر را از مادر برادرش دریافت بن موسی الرضا

در اصول کافی، بر امامت حضرت نموده است. در باب وصیت حضرت موسی الکاظم

فرزندش علی بن در حدیث پانزدهم آمده:که سفارش فرمود حضرت موسی الکاظمرضا

به صدقات، دارایی، غالمان، کنیزان، فرزندانی که از  که نسبت را در خصوص اینموسی الرضا

ابراهیم، عباس، قاسم، اسماعیل، احمد و مادر احمد و  باقی مانده است، به خصوص نسبت بهاو 

ده و آنچه فرموده است را بجای آورد. در این وصیت امام ها را کر دیگر زنان، که رعایت آن

دیگر زنان خود امتیاز داده و برتر دانسته را به سفارش خاص خود بر  مادر احمدکاظم

 (.43: 5114است)نیری،
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 چگونگی انتساب حضرت احمد بن موسی-3-3

فرزند هفتمین نور آسمان چراغ لقب با برکت سیدالسادات امیر احمدمقدس شاه کلمه

چراغ اکنون معروف به قبر شاه امامت است. قبر ایشان معروف به قبر سیدالسادات بوده و هم

(. احمد بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن 1/811: 5103باشد)قرشی، می

هایی است که شیرازیان به حضرت  چراغ و سیدالسادات، لقبمعروف به شاهعلی بن ابیطالب

 (. 5/5114: 5111اند)دهخدا دادهاحمدبن موسی

د السادات مشهور بوده و در حجاز به سیالبته در نقلی آمده که حضرت احمد بن موسی

 (.561: 5136باشد)حسینی،علت آن عبادات و جاللت قدرش در نزد آنان می

نژاد و شریف از هر طبقه است و چراغ به معنی روشنایی و  شاه به معنی بزرگ، بزرگوار، پاک

 (.84: 5131،ترین چراغ است)رستگار چراغ به معنی نورانینور است. پس شاه

چراغ معروف شده  های اخیر به شاه در زمانحضرت احمد بن موسی که این با مالحظه

اند، که  کید دارندکه این لقب از قدمت چندانی برخوردار نیست و بیشتر بر این عقیدهأاست، ت

چراغ معروف است این لقب برای او از که در نزد شیرازیان به شاهحضرت احمد بن موسی

 (.168: 5140یافته است)عرفان منش،  حدود سال هزار هجری قمری به بعد رواج

های بیشتر در منابع، اشتهار مرقد حضرت احمد بن  توان براساس بررسی البته می

که ژان شاردن جهانگرد فرانسوی که در  را به در عصر صفویه مسلم دانست. چنانموسی

کشور از  دوران شاه عباس دوم، به مدت چهار سال در ایران اقامت داشته و از شهرهای مختلف

چراغ( های بزرگ شهر شیراز را )شاه ها و مقبره گاه جمله شیراز دیدن کرده، یکی از پرستش

کید بر أه.ق نیز پس از ت 5555-5611دانسته است. دانشمند بزرگ این عصر، عالمه مجلسی 

چراغ، یعرف عند اهل شیراز شاه»نویسد: در شیراز میموسی مدفون بودن حضرت احمد بن

توان گفت: مشهور شدن این  پس می« چراغ معروف است. ها، به شاه ی زاده نزد شیرازاین امام

چراغ( در دوره صفویان نشانگر آن است که این تعبیر، پیش از دوره مذبور نیز به مرقد به )شاه

توان در مورد آن اظهار نظر قطعی کرد، تاریخ دقیق به کار  کار می رفته است ولی آنچه نمی

 (.11: 5136)کالنتری، بیر استرفتن این تع

 فرزندان -3-2

های تاریخی و معتبر از ازدواج آن حضرت یا نام همسران او سخنی به میان نیامده  در کتاب

درباره فرزند بود و فقط علمای بزرگ انساب، هرکدام پس از ذکر فرزندان امام موسی کاظم
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که آن حضرت را  ن فردیتری اتفاق نظر داشتند. قدیمیموسی پسر نداشتن حضرت احمد بن

ه.ق  111متوفی به سال  داند، ابوالحسین یحیی بن جعفر بیدلی نسابه بدون فرزند پسر می

ه.ق این  811ه.ق و شیخ شرف عبیدلی متوفی به سال  185بخاری متوفی به سال است. ابونصر

 نویسد: میه.ق در کتاب لباب االنساب  101کنند. بیهقی متوفی به سال  موضوع را تایید می

درج بال خالف( یعنی: بدون هیچ اختالفی )نزد علمای انساب( او )احمد بن موسی بن جعفر

 .بدون فرزند پسر بوده است

از علمای انساب قرن یازدهم و متوفی به سال « شد قم بنضامن »برای نخستین بار، عالمه 

های محمد، علی   به نام ها ادعا کرده که وی چهار فرزند نامه ه.ق بر اساس بعضی نسب5636

در »نویسد:را ذکر کرده و می هر کدام از فرزندان آنها عبداهلل و داوود داشته است. سپس سلسله

ه.ق در اصفهان، با سید اسماعیل بن احمد بن اسماعیل موسوی مالقاتی داشتم که 5645سال 

 موسی مدبنوی نسب خود را به من چنین امالء کرد و خود را از نوادگان حضرت اح

 (.514و511: 5140)عرفان منش، « دانست.

فرزند امام  را جزو پسران بیصاحب کتاب)تاریخ کاظمین(نیز احمد بن موسی

اند، از  شناسان، ایشان را تنها دارای دختر دانسته دانسته است. برخی دیگر از نسبکاظم

نویسد:)سه تن از  که میه.ق  414جمله احمد بن علی بن الحسین، معروف به ابن عنبه متوفی 

اند، آن سه  اند و هیچ یک از آنان صاحب پسر نشده دارای دخترانی بودهفرزندان امام کاظم

ه.ق نیز به این سخن  5111تا  5118عبارتند از: سلیمان، فضل و احمد. سید جعفر اعرجی 

کند، و ید مییأرا ت کند. برخورداری از کنیه )ابو محمد( صاحب فرزند بودن ایشاناشاره می

متبحر قرن یازدهم ضامن بن شد قم در مورد فرزندان و نسل حضرت احمد ابن موسی نسابه

های: محمد،  به نقل از برخی نسب شناسان پیش از خود، ابتدا ایشان را دارای چهار پسر به نام

سلی علی،عبداهلل و داوود دانسته و سپس از میان این پسران محمد و علی را برخوردار از ن

: 5136کند)کالنتری:  رسد معرفی می طوالنی که افراد آن تا زمان وی به حدود پنجاه نفر می

 .(54تا50

 نزد پدرشیجایگاه حضرت احمد بن موس -3-1

بن موسی مردی کریم و بزرگوار و پرهیزکار بود و حضرتحضرت احمد بن موسی

داشتند و  دان خود مقدم میرا بسیار دوست داشت و بر سایر فرزن این فرزند بزرگوارجعفر

هزار بنده در راه خدا اند:حضرت احمد بن موسی بستان یسیر خود را به او بخشیده بود. گفته

به آب آن را که امام موسی کاظم(. این قطعه زمین به همراه 144: 5110آزاد کرد)مفید،



 5130نبـی(/ سال سوم/ بهار و تابستان  های علوم اسالمی)یـاس دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 510

 

به هارون ن کنندگاکه سعایتایشان بخشیدند، یسیره نام داشت و این همان زمینی است

 )محالتی، ملک یسیره  را به مبلغ سی هزار دینار خریده و...موسی بن جعفرگفتند: حضرت 

5183 :16 .) 

به که علی بن اسماعیل برادرزاده امام موسی کاظمشیخ عباس قمی روایت کرده هنگامی

ن به مجلس بغداد رسید و یحیی بن خالد برمکی او را به خانه برد و با او توطئه کرد تا چو

هارون رود، اموری چند نسبت به آن حضرت دهد، تا هارون را به خشم آورد، پس او را به نزد 

ام دو خلیفه در یک عصر بوده باشند هرگز ندیده»سالم کرد و گفت: .هارون برد وقتی وارد شد

مردم از اطراف «. در مدینه خلیفه استتو در این شهر خلیفه و حضرت موسی بن جعفر

ها به هم رسانیده و ملکی را به سی هزار درهم خریده و نام  آورند و خزانه برای او خراج می عالم

او  را یسیره گذاشته است، پس هارون دویست هزار درهم حواله کرد تا به علی بن اسماعیل 

گشت دردی در حلقش به هم رسید و هالک شد و از زرها ازبدهند، چون آن بدبخت به خانه ب

 (. 411: 5114قمی،منتفع نشد)

 های اخالقی  و ویژگی لفضای -2

شناسان بعد از امام  رجال و نسب ، علما،در نزد اطرافیانمنزلت حضرت احمد بن موسی

جا به چند نمونه از آن فضایل و نشانگر شخصیت واالی آن حضرت است که در اینرضا

 کنیم : های اخالقی  اشاره می ویژگی

ای  دارای سیمای ملکوتی و چهره ،در بندگی و عبادت مشهور. تقوا و پارسایی: آن حضرت 5

بدون آگاهی از وصیت خاص امام نورانی بوده، که مردم آن زمان پس از شهادت امام کاظم

معتقد به امامت ایشان شدند ولی ایشان این شبهه را با در مورد امامت امام رضاکاظم

 روشنگری به موقع خود رفع کردند.

را شناسان جناب احمد بن موسی نویسان و رجال وت: بسیاری از تذکره. کرامت و سخا1

بن  ضامن»متبحر قرن یازده اند و نسابه دهو اهل جود و سخاوت معرفی کر به عنوان مردی کریم

 نویسد:)کان شیخا کریما سخیا ... اعتق الف مملوک(  می« شد قم

 د.رده آزاد کراوت بود... او هزار بشیخی کریم و با سخاحمد بن موسی

. ورع و پرهیزکاری: تعبیراتی همانند)کان ورعا، او مردی پرهیزکار بود( در عبارات شیخ 1

پرهیزکار و  ،برکت و مفید و )کان...تقیا نقیا میمونا ورعا زاهدا، او مردی با تقوا، پاک، با یمن

یزکاری بوده زاهد بود( در سخن ضامن بن شد قم گویای برخورداری ایشان از صفت ورع و پره

 (.10: 5136است)کالنتری، 



  511 های سیاسی حضرت احد بن موسیسیری در زندگی و فعالیت

 

 

. دانش و آگاهی: تعبیراتی مانند )کان ... عالما نبیال ، او عالمی برجسته بود( و)کان ... اضال 8

ترین  او شخصیتی با فضل و از محبوب، واوثقهم بعدالرضامن احب ابناء موسی الکاظم

بود( )کتب الف مصحف بیده رضاترین آنان پس از امام  و از مورد وثوقپسران امام کاظم

المبارکه با دست خود، هزار جلد قرآن کتابت نمود.( و تعبیرات مشابه دیگر در حق حضرت 

 همه، دالیلی روشن برداشتن دانش، آگاهی و تالش علمی آن حضرت است. احمد بن موسی

بر عللی گروهی از شیعیان بنا. والیتمداری و دفاع از امامت: پس از شهادت امام کاظم1

شدند، ولی ایشان به دلیل آگاهی از امامت برادر قائل به امامت حضرت احمد بن موسی

و مراتب فضل و برتری آن حضرت، گروه مزبور را به بزرگوار خود حضرت علی بن موسی

بیعت با آن امام همام فراخواند، چنانچه بر اساس قرائن و شواهد گوناگون، هدف آن جناب از 

و مالقات با ایشان نبوده است، بلکه ن و سفر به خراسان، فقط دیدار امام رضاآمدن به ایرا

های  و دفاع از آن حضرت در برابر توطئهتوان انگیزه اصلی این اقدام را کمک به امام رضا می

 (.11:5136شود)کالنتری،باره در فصل بعد، به آن بیشتر پرداخته میمامون دانست که در این

ور و برخوردار از صفت  مردی سخنالغت: حضرت احمد بن موسیوری و ب . سخن0

بالغت و فصاحت بوده است، در همین زمینه، عالمه مجلسی در اشاره به سخنرانی ایشان در 

صعد المنبر و انشا خطبه فی »نویسد:می ،میان گروهی که جهت بیعت با او گرد آمده بودند

 .«ای در اوج بالغت و فصاحت ایراد نمود و خطبه نهایه البالغه و کمال الفصاحه، به منبر رفت

مون، جهت أبا سربازانی که به فرمان م. شجاعت: در مبارزه حضرت احمد بن موسی1

ای که  مواجه با ایشان و جمعیت همراه آمده بودند، رشادت و دالوری بزرگی نشان داد، به گونه

ها شدند. در  ، متوسل به برخی حیلهسربازان مزبور، به منظور به زانو درآوردن وی و همراهان

صاحب اعیان الشیعه، به نقل از ابوجعفر محمد اشاره به این صفت حضرت احمد بن موسی

کند:)کان احمد بن  شناسان برجسته زمان خود بود نقل می بن هارون نیشابوری که از نسب

 (.15تا14: 5136موسی کریما شجاعا( )کالنتری،

و یاران وفادارش چون جد بزرگوارشان رت احمد بن موسی. جانفشانی و فداکاری: حض3

با قیام در مقابل حکومت ظلم و جور، در راه خدا جهاد نمودند و برای اجرای امام حسین

جان باختند و در جوار رحمت الهی جاویدان های نبی اکرم احکام کتاب خدا و احیاء سنت

 (.01: 5114)رستگارا، شدند
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 ت هجرت به ایران و شهاد -1

را مون الرشید امام علی بن موسی الرضاأدر اواخر قرن دوم هجری که خلیفه عباسی م

د و به طوس مرکز خالفتش برد، مدتی بین برادران با آن حضرت جدایی افتاد و ولیعهد خود کر

ای به حضور مقدس حضرت امام  شوق دیدار آن حضرت برادران بزرگوارش را وا داشت تا نامه

مون الرشید فرستاده و برای حرکت به سمت طوس کسب اجازه نمایند پس و خلیفه مأرضا

 (.551:5111د)شیرازی،ه استقبال و همگی آنها را احضار کرخلیفه از این نام

همراه جناب سید امیر محمد عابد و جناب سید عالء چراغجناب سید امیر احمد شاه

نزدیکان و  ،پسر عموها ،رادرزادگانو دیگر برادران بزرگوارش و جمع زیادی از بالدین حسین

از حجاز به سمت طوس حرکت کردند. در بین راه دوستان به قصد دیدار و زیارت امام رضا

مندان به خاندان رسالت به این سادات بزرگوار ملحق  نیز جمع زیادی از شیعیان و عالقه

یک قافله  سیدند تقریباًبه نزدیکی شیراز که رکردند. شدند و با آنها در این راه حرکت می می

پانزده هزار نفری از زن و مرد تشکیل شده بود. مأمورین و حکام شهرها خبر حرکت این قافله 

 ،هاشم که اگر چنین جمعیتی از بنیمون از ترس اینأبزرگ را به مامون رساندند و م

. بنابراین گیردداران و فداییان آنها به طوس برسد، مقام خالفت مورد تزلزل قرار می دوست

هاشم رسیدند مانع حرکت آنها  د تا در هر کجا قافله بنیمانی به تمامی حکام بالد صادر کرفر

شوند و آنها را به سمت مدینه برگردانند. به هر کجا که این حکم رسید قافله حرکت کرده بود، 

 (.551 :5111مگر در شیراز که قبل از رسیدن قافله حکم به حکومت وقت رسیده بود)شیرازی،

( 131: 5111اند)تبریزی، ه.ق ثبت کرده 161را حوالی سال شهادت حضرت احمد بن موسی

ه.ق )وفات  154( تا ه.ق )شهادت برادرش حضرت رضا 161و بعضی سال شهادت را از 

 (. 88:5185اند)شاملی و دیگران،مأمون( ذکر کرده

مون ته و در روزگار مأبیعی از دنیا رفبه اجل طآورده شده که حضرت احمد بن موسی

 (. 1/811: 5103در شیراز وفات یافته است)قرشی،پس از وفات)شهادت( برادرش امام رضا

 درآمدی بر رابطه امامت و خالفت در عصر شاه چراغ -4

ترین و در عین حال  دوران پر فراز و نشیب امامت حضرت موسی بن جعفر از پیچیده

رود، از نظر فرهنگی، شکوفایی علم و  به شمار می های تاریخ اسالم و شیعه ترین دوران حساس

انگیزی چون  فرهنگ در بین مسلمین به حدی رسیده بود که اروپاییان، صنایع شگفت
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 سازی و بسیاری از اکتشافات مربوط به علم شیمی را از مسلمانان آموخته بودند ساعت

 (. 3: 5145)اسالمی،

های مشترک  های خود جهت پیشبرد هدفبندی نیرو شیعیان نیز برای سازماندهی و شکل

خود، همواره نیازمند پشتوانه مالی بودند ولی در ادوار مختلف تاریخ، همواره در فشار اقتصادی 

های گوناگون  از راه های وقت به منظور تضعیف نیروهای آنان غالباً بردند و حکومت به سرمی

ر اقتصادی سهم شیعیان و علویان بیشتر دادند که در این فشا آنان را در فشار اقتصادی قرار می

از همه بود، چون آنان همیشه پیشگام مبارزه با خلفای ستمگر بودند و دوران خالفت هارون نیز 

این وضعیت تغییر یافت و از این برنامه مستثنی نبود، ولی با تدبیر حضرت موسی بن جعفر

 (.811: 5141اقتصادی تقویت گشت)پیشوایی،  بنیه

دار امامت  شان عهده ه.ق پس از شهادت پدر گرامی 541در سال امام رضا زمانی که

شد، مصادف با خالفت هارون الرشید، محمد امین و مامون بودکه بین این دو برادر بر  شیعیان

بیست سال بود. پس از سر خالفت اختالف ایجاد شد. دوران امامت حضرت امام رضا

مرگ محمد امین، خالفت به دست مأمون افتاد. او از های مختلف بعد از  ها و شورش کشمکش

بود)زارعی علویان هراس داشت و دلیل اصلی آن هم موقعیت معنوی امام رضا ناحیه

 (. 10 :5111آبادی،نور

با امامت و هدایت  ،به اوج خود رسیده بود ،در زمان خالفت او قیام سادات هاشمی و علوی

حقیقت چهره مخوف خلفای  ،شد یت الهی ترویج میاسالم راستین و حاکمحضرت امام رضا

گشت، مأمون به منظور فرو نشاندن مبارزات انقالبی عباسی و غاصبین حکومت روشن می

ترین راه را نزدیکی  رغم میل باطنی خود، مطمئنشیعیان و تحکیم خالفت متزلزل عباسی علی

را از مدینه به طوس انتقال رضاو آرام نگه داشتن علویان، انتخاب کرد و امام به امام رضا

(.  11و18:5114کند)رستگار، تحمیل و واگذار میداده و والیتعهدی خود را به امام رضا

گذشت،  در مدینه میه.ق که از امامت امام رضا 534یعنی پس از پانزده سال در سال 

شوند و ایشان را به ای به رجاء بن ابی ضحاک و یاسر خادم داد تا به حضور امام وارد  مأمون نامه

شرفیاب شده و مقصود خود را به عرض که به حضور امام رضامرو دعوت کنند. آنان هنگامی

اما چون به دستور مأمون بیش از اندازه  ؛رسانیدند، آن حضرت از این مسافرت خودداری کرد

 اصرار کردند، آن حضرت به علت تقیه مجبور شدند که این مسافرت را بپذیرند.

دست به اقداماتی زد که ماهیت  ،در نخستین گام، پیش از آغاز سفر به سوی مروامام 

عهدی را آشکار ساخت؛ مانند: صحنه دردناک وداع با قبر مطهر رسول  پذیرش والیت
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بعد از خود، دیگر کیفیت وداع با و تعیین جانشین یعنی معرفی امام جواداخد

ینه دستور داد تا اهلبیت و خاندان او جمع هنگام خارج شدن از مدبیت که امام رضااهل

بر من بگریید تا صدای شما را بشنوم، و قصد امام از این دستور آن بود که » شده و آنگاه فرمود:

 (.                                           53تا51:5184اسالمی،«)بیت خود بگوید من دیگر از این سفر باز نخواهم نگشتبه اهل

 و  مردم مدینه با امام رضاحضرت احمد بن موسیبیعت   -5

در مدینه منتشر شد، با شناختی که که خبر شهادت حضرت امام موسی کاظمهنگامی

داشتند و توجهات مردم از شخصیت، بزرگی، جاللت و عبادات حضرت احمد بن موسی

شدند تا به  نسبت به ایشان داشتند بر در خانه )ام احمد( جمعخاصی که امام موسی کاظم

به مسجد آمدند و به عنوان امام هشتم با فرزندش بیعت کنند، پس همراه با احمدبن موسی

ی در ا او نیز از آنها بیعت گرفت، پس باالی منبر رفت و خطبه ،همین سبب با وی بیعت کردند

عت ای مردم! همچنان که اکنون تمامی شما با من بی»د و فرمود:کمال فصاحت و بالغت بیان کر

هستم، او پس از پدرم، کردید، بدانید که من خود در بیعت برادرم امام علی بن موسی الرضا

ا واجب است که  از امام و خلیفه به حق و ولی خداست از طرف خداوند و رسولش، بر من و شم

 .«او اطاعت کنیم

سخنرانی در فضایل برادرش علی بن موسی الرضاپس از آن حضرت احمد بن موسی

د؛ سپس تمامی حاضران تسلیم فرمان او شدند و لبیک گویان از مسجد بیرون آمدند و به نمو

رسیدند و به امامت آن بزرگوار خدمت امام رضاهمراهی جناب حضرت احمد بن موسی

درباره اعتراف کردند و همگی با آن حضرت بیعت نمودند؛پس از آن حضرت امام رضا

که حق را پنهان و ضایع همچنان»ه و فرمودند:دعا کردبرادرش حضرت احمد بن موسی

 (. 55و56:5131)رفیعی، «نگذاشتی، خداوند در دنیا وآخرت تو را ضایع نگذارد.

است که فریفته ظاهر دنیا و مردمش ترین مقام برای حضرت احمد بن موسی این بزرگ

برگردانید و « ق من له الح» نشده و حق را بر خود مقدم داشته و در کمال شجاعت امامت را به

به آن اهمیت فراوانی داده است)شاملی و  ،بیش از هر چیز به هدایت مردم طالب و راغب بوده

 (.        86:5185دیگران،

 انگیزه طرح امامت حضرت احمد بن موسی -5-3
ا و بیعت با او به عنوان امام بت گرایش گروهی از مردم به حضرت احمد بن موسیعلّ

توان  ف شخصیت واال و سجایای اخالقی او بوده ولی در این میان، نمیاستناد به اقوال مختل
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ها و  عامل ایجاد فرقه ،اسیان را به عنوان یکی از عوامل ایجاد شکاف در بین شیعیاننقش عبّ

بیت به راحتی انکار کرد، زیرا آنان همواره دشمن اصلی و های مختلف در میان پیروان اهل گروه

بدون شک تضعیف این جبهه و  .دانستند کومت را، امامان شیعه میرقیب جدی خود در امر ح

های ها و مبارزهبیرون کردن آنان از صحنه موجب اقتدار سیاسی آنان و پیشگیری از قیام

ضرورت  ،متمرکز آنان می شد که البته با به وجود آمدن فضای اختناق توسط حاکمان جور

یکی دیگر از عوامل ایجاد اختالف در میان  راتقیه و کتمان برخی از حقائق توسط ائمه

شدند که جانشین خود را به همه شیعیان  ناچار میگاهی برخی ائمه ،شیعیان دانست

های دشمنان، ابتدا چند تن از فرزندان خود را به  معرفی نکنند یا به منظور ناکامی دسیسه

ه آگاهی پیروان سپس وصی حقیقی و جانشین خود را ب، عنوان وصی ظاهری معرفی کنند

خاص خود برسانند که این امر هر چند مدت کوتاهی داشت ولی مایه تردید برخی از شیعیان 

در زمان خود حضرت احمد بن چنین امام موسی کاظمهم (.81:5136)کالنتری، شدمی

را به ظاهر یکی از اوصیاء خود تعیین کرده بود که این امر نشان دهنده مقام آن موسی

 (. 1:5103/815 باشد)قرشی، شان می زد پدر گرامیحضرت در ن

گونه  سیاسی و معنوی بدینرا در دو جنبه له طرح امامت احمدبن موسیبتوان مسأشاید 

 د:بیان کر

احتماال از سوی شیعیان له امامت حضرت احمد بن موسیمسأ: سیاسی جنبه -الف 

بر ضد حکومت عباسی بودند،  فعال و ماجراجوی زیدیه که منکر تقیه و مروج قیام مسلحانه

نبودند و مشی آن دامن زده می شد. آنها چون قادر به درک مواضع حکیمانه امام رضا

که در پذیرفتند، از امامت حضرت احمد بن موسی حضرت را که همراه با تقیه بود نمی

قیام معروف ابن طباطبا شرکت داشته، حمایت نمودند و حرکت حضرت احمد بن 

 دانستند.میارتباط یا بدون دستور امام رضا را بیموسی

برای یاران امام تقوا و پاکی و منزلت رفیع حضرت احمد بن موسی: جنبه معنوی -ب

را دیده بودند و شاهد بودند که حضرت آشکار بود. آنها زهد حضرت احمدبن کاظم

بهره  قرا را بیبندگان زیادی را در راه خدا آ زاد کرده بود و از اموالش فاحمدبن موسی

به وی را دیده بودند؛ به همین سبب فکر گذاشت. از سوی دیگر عالقه امام کاظم نمی

 (.156: 5136کردند که او بعد از پدرشان امام است)زاهدی ، می
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 امامزادگان به ایرانهجرت  -6

در طوس تعداد زیادی از امامزادگان و شیعیان در زمان حضور بابرکت حضرت امام رضا

دیدار آن حضرت از مدینه به سوی ایران روانه شدند که بعد از شهادت ایشان نیز این  از شوق

حرکت برای زیارت ادامه داشته است. فرزندان دانشمند و فاضل حضرت امام موسی بن 

قاط مختلف بخصوص ایران مهاجرت برای معرفی اسالم راستین و ترویج شیعه به نجعفر

د. وجود بقعات متبرک در مسیر حرکت به سوی طوس به ده و به تبلیغ اسالم پرداختنکر

که همواره مورد رغم اینخصوص در شهرهای شیراز و قم گویای این مطلب است. آنان علی

گاه  وحشت امویان و عباسیان قرار داشتند، هیچ ،سراسر رعب ،های ستمگر آزار حکومت ،شکنجه

شجاعانه جنگیدند و  ،دندظلم قیام کر ، در مقابلدست از مبارزه علیه خلفای جور برنداشتند

جان باختند. بعضی از آنان که های نبی اکرم برای اجرای احکام، کتاب خدا و احیاء سنت

ها آوارگی به دست اعمال کافران شناسایی  توانستند از مهلکه جان سالم به در برند پس از مدت

اهلل پیوستند. ترس مردمان لقاء محل اختفای خویش غریبانه بهو مظلومانه شهید گشتند یا در 

حاکمان به حدی بود که حتی پس از شهادت این بزرگواران نام آنان را برای اینکه  و از مزدوران

ها بعد بر اثر کراماتشان مدفن  قرن ساختند و غالباً مدفن مطهرشان شناخته شود، فاش نمی

لیه تشیع در مدینه،کوفه و خاستگاه او. (8و13 5131:شریف آنان شناخته شده است)رستگار،

توان ترویج مذهب  نواحی عراق بوده و اینکه چگونه تشیع در ایران قدرت بیشتری گرفت رامی

 شیعه در ایران به دلیل هجرت سادات و  امامزاد گان به نواحی مختلف ایران دانست. 

 سیم کرد:چهار گروه و دسته کلی تق توان به مهاجرت سادات و امامزادگان به ایران را می

اول سادات و علویانی بودند که در زمان حجاج بن یوسف ثقفی برای رهایی از  دسته -الف

 خفقان و ظلم و ستم امویان و به خصوص حجاج به ایران مهاجرت کردند.

به عشق دیدار دوم سادات و علویانی بودند که در زمان والیت عهدی امام رضا دسته -ب

ولی اغلب آنان موفق به زیارت آن حضرت نشدند، آنان در  ،ردندآن حضرت به ایران مهاجرت ک

موران عباسی به دست آنان أو در اثر درگیری با مبین راه با شنیدن خبر شهادت امام رضا

 5135یا فرار کردند و بعدها بر اثر بیماری یا مرگ طبیعی از دنیا رفتند)صدر، ،شهید شدند

:131.). 

های مسلحانه علیه خلفای اموی و عباسی ی بودند که در قیامسوم سادات و علویان دسته -ج

 بعد از شکست قیامشان، از خوف خلفای عصر به ایران پناهنده شدند. ،شرکت داشتند
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چهارم ساداتی بودند که در زمان حکومت علویان در طبرستان و گیالن به ایران  دسته -د

 مهاجرت کردند و برای همیشه ماندگار شدند.

امن ایران مانند نقاط کوهستانی  ار گروه از سادات بزرگوار چون به نواحی نسبتاًاین چه 

رفته با مردم این بالد  رسیدند، رفتهدیلم و نواحی طبرستان می ،ری ،قومس ،عراق

گرفتند و سادات کنونی، مقیم در  آمیختند و به تدریج صورت بومیان محل را به خود می درمی

که چرا حضرت در این (.131و131: 5135ندان آن بزرگوارانند)صدر،نقاط مختلف کشور از فرز

اند تصمیم به  با این جمعیت که در برخی منابع پانزده هزار نفر نوشتهاحمد بن موسی

 اند: نابع تاریخی دو علت را ذکر کردههجرت گرفت، م

 خواهی برادربه قصد خونآن حضرت پس از شنیدن خبر شهادت حضرت امام رضا -الف

خود عازم ایران شد. آنگاه از بغداد به قصد خونخواهی حرکت کرد و با سه هزار نفر با امامزادگان 

مون حرکت کرد، چون به قم رسیدند، با یکی از سرداران مأمون در قم أبه قصد جنگ با م

جا مدفون شدند. پس از ورود به ری نیز جنگید و جماعتی از ایشان به شهادت رسیدند و همان

مون درگیر شد و جمعی دیگر از یارانش شهید و همانجا مدفون شدند که زیارتگاهی أشگر مبا ل

در آنجا دارند. چون به اسفراین از نواحی خراسان رسیدند در سرزمینی سخت بین دو کوه پناه 

ور و پس از نبردی سخت شهید شدند و حضرت احمد بن  گرفتند و لشگر مأمون بر آنان حمله

 (. 11: 5111جا شهید و قبرش در آنجا زیارتگاه است)زارعی نورآبادی،  نیز همانموسی

بوده او همراهان، دیدار با حضرت رضدیگر علت هجرت حضرت احمد بن موسی -ب

دیگر برادران و ، برای حضرت احمد بن موسیل دوری حضرت رضااست؛ زیرا تحمّ

ت در منابع و با دقّ ازم ایران شدند.خویشاوندان بسیار سخت بود، بنابر این با هماهنگی قبلی ع

به ایران، پس از متون تاریخی این نکته روشن می شود که هجرت حضرت احمد بن موسی

نبوده و آن حضرت زمانی که وارد ایران شد، خبر شهادت برادرش امام شهادت حضرت رضا

 (. جا همانرا شنید)رضا

 مبدأ حرکت کاروان -6-3

که هنگام  اند اسان ذکر کردهشهر مدینه به سمت خر مبدأ حرکت کاروان را در گزارشی

و ممانعت حاکم شیراز از حرکت ورود به شیراز و شایع شدن خبر شهادت برادرش امام رضا

و نزدیکان وی در پیکاری با نیروهای حاکم به کاروان در این مکان حضرت احمد بن موسی

 شهادت می رسند.
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حضرت در بغداد ساکن بوده و  :سته و آورده استحرکت را بغداد دان گزارشی دیگر مبدأ

خواهی از بغداد را شنیده، با اندوه فراوان برای خونکه ماجرای شهادت امام رضاهنگامی

با همراهی سه هزار نفر از نوادگان امامان معصوم قصد جنگ با مأمون را داشته و  ،خارج شده

با آنها وارد جنگ شده و در آنجا تعدادی از زمانی که به قم رسیده فرمانروای قم از طرف مأمون 

باز در شهر ری با سپاهی دیگر جنگیده و تعدادی از آنها  ،اندجا دفن شدهآنها شهید و همان

هایی ساخته شد. سپس هنگامی که از طرف  جا برای آنها زیارتگاهشهید شده و بعدها در همان

کوه اطراق کردند و سپاهیان مأمون به آنها  زار بین دو خراسان به اسفراین رسیده در زمین شوره

نیز در آنجا شهید و مدفون شده و حمله کرده و همگی را کشتند و حضرت احمد بن موسی

زیر درست به نظر  نقلبنابراین  (.14و11: 5140 قبر او در آنجا زیارتگاه است)عرفان منش،

چون ازم ایران شد... خواهی ع به قصد خونحضرت احمد بن موسیگوید:  رسد که می نمی

در این صورت دلیلی نداشت که از ناحیه جنوبی که شیعیان کمتری داشت، عازم ایران شود و 

نشین بوده که  تر بود و هم در مسیر شهرهای شیعه چنین از ناحیه مرکزی، هم راه نزدیک هم

زارعی رک، «)وانست از آنان کمک و یاری بخواهدتمیحضرت احمد بن موسی

 (.14: 5111،نورآبادی

در شهر مدینه بوده و در عصر امام کاظمکه حضرت احمد بن موسیبا استناد به این

از انتشار  چنین پسهم ،ول سرکشی به برخی از امالک پدر در شهر مدینه بوده استایشان مسؤ

در مدینه و تجمع مردم مدینه برای طرح بیعت و دعوت وی خبر شهادت امام موسی کاظم

در شهر مدینه جواری ایشان با امام رضا در شهر مدینه و هممردم با امام رضابرای بیعت 

توان گفت: که مبدأ حرکت کاروان در شهر خراسان بوده میعهدی امام رضا تا قبل از والیت

د و حسین( از مدینه آغاز هاشم خویشان و برادران وی )محم حضرت، متشکل از جوانان بنی

 .(11-14 :5140)عرفان منش،شده بود

بغداد در آن زمان مرکز تجمع عباسیانی بود که نه در دل محبتی به علویان داشتند و نه به  

کانون توطئه و  ،رفتهمون خوشبین بودند و مرکز خالفت عباسیان به شمار میهای مأ سیاست

رفت. یکی از دالئل عمده که باعث تقویت احتمال عبور کاروان حضرت  دسیسه به شمار می

از مسیر بغداد، ری و قم به سمت خراسان در نزد بعضی از علمای رجال و بن موسی  احمد

دختر امام انساب و مورخان شده، حرکت کاروان دیگری به رهبری حضرت فاطمه معصومه

بوده که نزدیک به همان ایام به همراه برادرانش یعنی خواهر امام رضاموسی کاظم

 .یست و دو تن از علویان به سوی خراسان رفته بودندو ب حمزه بن موسی ،هارون بن موسی
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مون خلیفه عباسی بر قافله آنها حمله کرده و أموران به فرمان مأهای تاریخی، م طبق گزارش

در آنها را زخمی کردند و یا به شهادت رساندند. وجود مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه

 (14: 5111)زارعی نورآبادی،رساندقم همین را می

از بغداد یا مدینه در تعیین محل بات مبدأ حرکت کاروان حضرت احمد بن موسیاث

که حضرت احمد بن ای ندارد، اما این شهادت و یا مدفن آن حضرت نقش تعیین کننده

از مبدأ حرکت خود به سمت خراسان، از فارس گذشته و در نبرد شیراز به شهادت موسی

از مبدا حرکت خود به حضرت فاطمه معصومه رسیده و کاروان دیگری به قافله ساالری

ایست که سمت خراسان در حوالی قم به شهادت رسیده است، دو موضوع صد در صد جداگانه

 )همان(.کید دارندأبر آن ت نگاران بیشتر تاریخ

 به ایرانمسیر حرکت تاریخی حضرت احمد بن موسی -6-2

حضرت علی بن موسی  قبالًهای متداول آن زمان از مدینه به خراسان که  یکی از راه

نیز بوده است. آن را تا مرو پیموده بود خط سیر حرکت حضرت احمد بن موسیالرضا

رسید و پس از آن از راه کویر به  این راه از مدینه به بصره و از طریق سوق االهواز به فارس می

و مدینه شد. مبدأ قیام حضرت احمد بن موسی نیشابور، طوس، سرخس و مرو ختم می

مقصد آن خراسان یا مرو بود هر چند که در نتیجه جنگ با عامل مامون در فارس هرگز به 

اند و  منابع جغرافیایی منازل بین مدینه تا بصره را هجده منزل ذکر کرده خراسان نرسیدند.

های قدیمی بصره، مکه، کوفه، مدینه را به  راهی بود که در میان این مسیر راه معدن نقره، شاه

کرد. در این منابع منازل میان بصره تا سوق االهواز را هفت منزل به مسافت سی  تصل میهم م

های  اند که بخشی از این مسافت راه آبی بوده است. آن زمان راه و شش فرسخ ذکر کرده

کرده است و راهی که به احتمال زیاد عبور  متعددی وجود داشته که اهواز را به فارس وصل می

از آن مسیر بوده از پل اربق در حوالی رود مسرقان به سمت سنبیل وسیحضرت احمد بن م

شود. یک مسیر عمده از طریق ارجان امتداد داشته و از آنجا وارد ایالت فارس و شهر ارجان می

شد. از این مسیر در میانه راه دو شاخه فرعی  )بهبهان( به سمت خالر، جویم و شیراز ختم می

گرفت و دیگری به در امتداد راه باستانی شوش و اصطخر قرار میشد که یکی  دیگر جدا می

رسید، که این راه اخیر از ناحیه گنبد ملغان و کشن به شیراز می ،شد سمت جنوب کشیده می

سازد و در این ها جدا میاست که مسیر او را از سایر راهمسیر عبور حضرت احمد بن موسی

ت شده و مناطقی که مورخان در ماجرای نبرد هایی ثب مقطع از خط سیر حرکت، گزارش

باشد بنابراین اند، خان زنیان و کشن می با دشمنان از آن نقل کردهحضرت احمد بن موسی
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کاروان از پل اربع در اهواز به اولین منزلگاه فارس سوق السبیل رسیده و مسافت شش 

در آن واقع شده است.  نیزفرسخ تا ارجان را طی کرده که قدمگاهی موسوم به امام رضا

تری آمده که بالغ بر بیست و هفت  نامه با جزئیات بیشادامه خط سیرارجان به شیراز در فارس

 (.516تا  551: 5136منش،  فرسنگ بوده است)عرفان

(. 518و511 باشد)همان،فزوک، حبس، صامه، گنبد ملغان و کشن از دیگر منازل این راه می

ماجرای این قیام داشته و بعدها این جایگاه، مشهد حضرت احمد  ای در ایالت فارس نقش عمده

 533مون حدود أهای حکومت م ایالت فارس در سال و یاران فداکارش شده است.بن موسی

در جریان قیام ابن ه.ق درگیر تحوالت سیاسی شده بود و اسماعیل بن موسی بن جعفر

فضل بن سهل و قتلغ خان ترک به ترتیب در  ،طباطبا و ابوالسرایا در فارس به قدرت رسیده بود

: 5136منش،  اند)عرفان ه.ق حکمران شیراز بوده 156تا  534ه.ق و  534تا  531های  سال

515.) 

 نقش امامزادگان در ایران -6-1

است و اصطالحاً از زاده فرزندان یا فرزندزادگان ائمه اطهار در عرف تشیع، مراد از امام

ه مدفن و مزار متبرکه آنان و بزرگان سادات که در سراسر شهرها باب ذکر حال و اراده محل، ب

 (. 515: 5135گردد)صدر و دیگران، و روستاهای ایران پراکنده است اطالق می

است. زیارتشان سنت پیامبر و ائمه اطهار ،زادگان الزمه دین زیارت این امامان و امام

توسل به درگاه این ائمه معصومین و  با ،باشد اعالم وابستگی فکری و عاطفی به ایشان می

آورد. بسیاری از  اوالدشان آثار تربیتی، اجتماعی و معنوی فراوانی را برای زائرانشان به ارمغان می

اند، که رسالت تبلیغ دین و آموزش حقایق  این امامزادگان عالمانی بزرگ و مجاهدانی زاهد بوده

اند که برای رساندن  های مهاجری بوده ان پرستوبرخی از آن ،اند مکتب اسالم را بر دوش کشیده

ها و در دل کویرها  پیام ایمان و آزادی عقیده خویش در روستاهای دور افتاده، برخی از کوه

)صدر و اند. سپس به فیض عظمای شهادت رسیده ،اند زندگی را مخفیانه و مظلومانه سپری کرده

  (1/131: 5135دیگران،

 جهـنتی

تاریخ والدت و شهادت دقیقی  ،معروف به شاه چراغ سیبرای احمد بن مو  

به خاطر از امام رضا طور قطعی ذکر نشده است. ایشان پسی تاریخی به ها درکتاب
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قرار داشتند و با دارا بودن های اخالقی، مورد توجه پدرشان امام موسی بن جعفر ویژگی

 الهی بودند.  ای همانند پرهیزگاری و بخشندگی وارث ائمه صفات برجسته

توان باالترین را میهای ایشان در زمان حیات برادر بزرگوارشان امام رضا فعالیت

از طرف خویشاوندان مصداق والیتمداری و ارادت به پیشگاه حضرت علی بن موسی الرضا

دانست که با قرار گرفتن در موقعیت و اطرافیان علی الخصوص حضرت احمد بن موسی

 ده و امامت آن حضرت رارد امانت)امامت( به برادرشان کر با ایشان،خاص بیعت اطرافیان 

تأیید و از ایجاد تفرقه بین مسلمانان جلوگیری کرده و این نشانگر آن است که حضرت احمد 

های  آن حضرت با آگاهی از دسیسه اند. احمدیه نقشی نداشته در ایجاد فرقهبن موسی

با جمعی از ایت و پشتیبانی از برادرشان امام عصر )مأمون(، برای دیدار و حم خلیفه

خویشاوندان و یاران خود رهسپار ایران گشتند و در مسیر راه به دست ماموران حکومتی به 

 شهادت رسیدند.

مکان دفن آن  در این تحقیق سعی شده که با استناد به گواهی مورخان و محدثان، شبهه

 شیراز اثبات گردد. حضرت برطرف شده و بودن مدفن ایشان در شهر

ی کنونی و جوانان آن حضرت با داشتن فضائل واالی انسانی بهترین الگو برای جامعه 

باشد، پس بر  ها می باشند. در دنیای امروز که عصر ارتباطات و تبلیغات و برخورد اندیشه می

تبیین  دانشجویان و طالب الزم است که با الگو پذیری و شناخت این بزرگواران در تحکیم و

مبانی و اعتقادات شیعه بیش از پیش تالش و سعی وافر مبذول داشته و برای رسیدن به 

 اهداف و نتایج مورد نظر عالوه بر مطالعه تاریخ، آنان را به نسل حاضر معرفی کنند.
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 5فاطمه آفتاب

 یّعتحقیقی أهل الحق من غالت التش
الغُلُوّ یعنی تجاوز حدود االعتدال و بمعنی اولئک الذین تجاوزوا حدود الففکـر فـی األئمـه و    

اعتبرهم اهلل الذی یَذَمُّ فی القرآن و الروایات. رُبّما السبب الرئیسی لظهـور االعتقـادات الغُلُـو هـو     

ان و أهـمّ القائـد   هم طائفه سیکنون فی المناطق الغربیه االیـر « اهل حق»ضعف معرفه اللله إنّ 

لــدیهم معتقــدات معیّنــه منهــا )الحلــول(، )التناســخ( و )االیمــان  « بهلــول مــاهی»مــنهم هــو

 ( و کذلک التقالید الدیّنی التی تَخَصُّهُم فقط.بألوهیهعلی

 

 

  :الدلیلیة الکلمات
 .التناسخ -غلّات -أهل الحق -الغلو
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 5معصومه اکبری

 یث الشیعیحیاه )زراره بن أعین و موقعه فی الد
 دَوَّن )کتب( هذا المبحث لحیاه )زراره بن أعین( و موقعه فی حدیث الشیعی

کانت منطقه الکوفه إحدی مواقع النشر لألحادیث الشیعی و کانت عائله )أعین( السیّما 

)زراره بن أعین( خبراء فی الحدیث فی هذا المجال و قد یُربّی العدید من الطالب هو من 

 ب دور رئیسی فی نشر أحادیثهم.لعأصحاب الصادقین

کان )زراره( فی أفضل االجماع و تعرض لِتَّهکم و الحسد غالت بسبب الخدمات العدیده و 

 من ثَمَّ انتشر االخبار المذمومه عنه، لکن حلَّ الخالف دفاع أئمه الشیعه.

علی الرغم من المکانه البارزه لزراره بن أعین کشحفیه مشهوره و من أصحاب الخاص 

و راوی العدید من روایاتهم، لکن هناک أحیاناً غموضاً حول شخصیه زراره الذی ادقینص

یرجع الی ذَمَّه. إقتضی الحل أن یکتب أبعاد مختلفه من حیاته و خاصّه بعده العلمی بحیث 

 تصبح اکثر درایه بهذا الصحابی

هذا یکشف تصنیف الروایات عن مذی عمله فی مجال الحدیث و من قضایا أخری من 

 البحث، درجه إتقنه فی بعض العلوم مثل الفقه و الکالم و..

فی تربیه الفقهاء  ألحد مفاخر الشیعه، دور صادقینالهدف من هذا المقال؛ معرفه اکثر 

 المجرَّب، رفع المستوی العلمی للمحققین و المخاطب.

مکتبه. حاولنا فی هذا التحقیق بالنسبه نوعه، وصفیاً وتحلیلیا و بالنسبه جمع المعلومات ال

 هذا المقال جمع المعلومات بالکتب التاریخیه، و الرجالیه حتی یکون موثقا.

 

 :الدلیلیة الکلمات

 .شیعه -حدیث -ذم -مدح -روایات -آل أعین -زراره
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 5اکرم جامی

 الفن و الهندسه المعماریه االسالمیه فی األندلس
 

)منذ سنه « ریه االسالمیه فی األندلسالفن و الهندسه المعما»تحکل هذه المقاله عنوان 

.ه.ق( الهدف منها: دراسه کیفیه وصول المسلمین فی األندلس و من ثم دراسه 431-31

االجراءات الهامّه المراء المسلمین فی مجال الفن و الهندسه المعماریه. یدرس تأثیر الهندسه 

 مسلمین فی اُروبا.المعماریه و االسالمیه علی المعماریه األربیه و أسباب سقوط ال

)اسبانیا و برتغال الیوم( کان سُکّانها من « ایبریا»قبل وصول المسلمین علی شبه الجزیره 

النّصاری و عندها احتلّها المسلمون أطلقوا اسم شبه جزیره األندلس و وسّعوا دین االسالم هناک 

)مللوک الطوایف(  و مع ذلک أدّت االختالفات بین المجموعات االجتماعیه إلی تشکیل دُوَل

مَدَّاالمراء الی المسیحین ید الصداقه من أجل البقاء، ممّا أدّی شیئاً منشیاً الی ضعف االسالم فی 

 هذه االرض.

علی الرغم من کل مشاکل الحکم؛ لم تجاهل الحکام و رؤساء الفن و الهندسه االسالمیه و 

ع کان دور االمراء المسلمین الذین بقایاهم تمثل روعه المسلمین فی المناطق الغربیه فی الواق

 کانوا هم المرّوجین الرّئیسیّن لهذه االمورمتأمالً للغایه. 

عانی المسلمون فی األندلس کثیراً فی الهندسه المعماریه للعدید من المساجد فی الفنون 

الجمیله مثل الفخار و سنج السجاد و العاج و الخط و غیرها من الفنون الجمیله. فی  الوقت 

 .الحاضر یمکن العثور علی الکثیر من األمثله فی العدید من المتاحف اإلسبانیه

 

 :الدلیلیة الکلمات
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 5اعظم خدادادی

 البحث فی الحیاه العلمّی و السیاسی الشهید محمدباقر صدر
ه الناس، الزاهد و المُتقی من العلماء العراق فی الشهیدمحمدباقر صدر مجتهد فرید، مجامل

القرن الرابع عشر الهجری الذی لدیه عائله شریفه، عامله، عادله، و من األذکیاء فی عصره الذی 

أطلق علیه االمام الخمینی )ماغ المنکر االسالمی( هو أحد أبرز الشخصیات العلمیه و السیاسه 

اء حکومه قائمه علی أساس االسالم تحت ظِلّ الفقیه. فی عصره و کان من أهمّ اهتماماته إنش

لتحقیقی هذا الهدف فاضل مع نظامالبعث العراقی؛مثل القیاده و الترجمه السیاسی الشعب، عدم 

التعامل مع حزب البعث و الحرمان من العصفویه فیه و ایجاد الحزب و التشکیل )النووه 

 دام.العصابات( و محاوالت اختراق الجیش و اغتیال ص

 أستشهد بعد تحمل التعذیب و األذی و أبعث من خالل شهادته أنّ دینا هو سیاستنا. 

فی هذه التحقیق یناقش الحیاه العلمیه و السیاسه الشهید صدر و الهدف هو معرفه و 

 جمع العلومات هوه المکتبه. نمموذج للمجتمعات االسالمیه خاصه جیل الشبّاب.

 

  :الدلیلیة الکلمات
 .حزب بعث -الدعوه االسالمیه -دالیه الفقیه -الحکومه االسالمیه -درالشهید ص
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 5مهناز قصابی زمان آبادی

 

 البحث فی الحیاه و نشاطه السیاسی احمدبن موسی
الهدف موضوع هذا المقال هو البحث فی حیاه و أنشطه حضره )سید( احمد بن موسی

بُّ األوالد عند االمام موسی أح هو اکثر معرفه بحایه و شخصیه حضره احمدبن موسی

. هو رجل متَّقی، جلیل القدر و الکریم، الذی اشتهر بتحریرالعبید بعد االمام الرضا کاظم

 فی سبییل اهلل وکتابه القرآن. 

فی خراسان.  کان حاضراً فی المدینه نیابهً عن أخیه فی وقت اعالم الوالیه االمام الرضا

 أخیه مع المهاجرین من السادات.بعد فتره ذهب إلی ایران لزیاره 

فی مدینه شیراز قبل الوصول إلی زیاره أخیه و دعمه، فی  إستشهد أحمد بن موسی

 حرب مع موظفی الحکومه.

تعتمد هذه المقاله بالنسبه الی الموضوع تاریخیاً و بالنسبه إلی الماهیه وصفیاً و من حیث 

 باستخدام و ثائق التاریخیه و الدینیّه.جمع المعلومات و هو المکتبه و التی تمّ تجمیعها 

 

 :الدلیلیة الکلمات

 .شیراز -طائفه أحمدیه -النشاط السیاسی -شاه چراغ -احمدبن موسی
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Abstract 

 
Fatemeh aftab

1
   

Review of the Shia Hyperboles of right people 

 
Hyperbole means get out of moderation, In the term is about those who 

transgressed the boundaries of intellect about Imams and considered them to 

be God, which is considered in the Quran and the tragic narratives. Perhaps 

the main reason for the emergence of overwhelming beliefs is the weakness 

of theology. Ahl-e Hagh(right people) is a sect that is most commonly 

inhabited in western Iran, and one of its most important leaders was fish’s 

bohlol. They have certain beliefs, including revelation and reincarnation, 

and belief in the divinity of Imam Ali, as well as customs and traditions that 

are unique to themselves. 

 

Keywords: 

 Shia Hyperboles, right people, hyperbole, Reincarnation. 
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Masumeh akbari
1
 

 

The life of Zurara ibn A'youn   and his position in Shi'a hadith 

 

The present research is devoted to the "life of Zurara ibn A’youn and his 

position in Shi'a’s hadith". 

Kufa's area was one of the Shi'a’s hadith's publish sites, and the family 

of'Aeyon, especially Zarara ibn A’youn, was one of the experts in the 

Hadith of this field and raised many students. He as a special sincere 

Sweetheart  has played a key role in the publication of his traditions.  

Zurara was as a member of the  first floor companions and he was envy 

of the people due to the numerous services provided to the Shiites. Hence, a 

number of fake news were published about him, which was Fix ambiguity 

by defense of Shia Imams'. 

Despite the prominent position of " Zurara ibn A’youn " as the face of a 

popular and companion special Truthful: and numerous of the narrator 

authentic traditions, however sometimes there were doubts about the 

character of "Zurarah" that most of them are in the form of narratives blame 

to Zurarah characteristic,  It is required that various aspects of his life, in 

particular his scientific dimension, be written in the context of hadiths, so 

that others will become more familiar with this hadith and the real area of 

this Shiite sect will be clear. 

Categorizing and questioning the narrations of Zurarah is to reveal the 

extent of his activity in the field of hadith and his degree of mastery in some 

religious sciences such as jurisprudence, theology. 

The purpose of this essay is to become more familiar with one of the Shia 

hadithists, to express the role of honest companions8 in training experienced 

jurists, to increase the level of information of the researcher and the 

audience. 

In this research, the validity of the research type is descriptive and 

analytical and it is based on the reliability of the collection of library 

information. In this paper, we have tried to elaborate the information 

according to the authoritative and historical books to be credible and 

documentary. 

 

Keyword: 

 Zarara, Al'a'yon, Narratives, Eulogy,  Hadith, Shi'a 

                                                 
1. Graduated at level 2 of Peyrovane Zahra(SA)School.  



581 

 

 

Atefeh khodadadi
1
 

Retrospect  in the scientific and political life of Martyr 

Mohammad Bagher sadr. 
 

Shahid Mohammad Baqer Sadr, a low-minded mujtahid,  ultimately 

diligent, genius and devout with the ingenuity of a scholar in the fourteenth 

century AH in Iraq, which has a noble family, a scholar, anti-oppression and 

justice. He was one of the most prominent of his time. Imam Khomeini 

called him "Islamic mastermind." 

He is one of the most prominent academic and political personalities of 

his time, one of his most important concerns was "the creation of a 

government based on the school of Islam and in the shadow of the velayat-e 

faqih," which to achieve this ideal in various ways, such as leadership and 

political leadership of the people, the fatwa Against the  Ba'ath faction and 

the denial of its membership, formation and redirect of the faction, 

formation of guerrilla corps, to attempts to penetrate the army, attempted to 

assassination of Saddam and the coup and other ways to fight the Ba'ath 

regime in Iraq, after tolerance of more torture  he received martyrs , and 

proved by his testimony that our religion is exactly our policy. 

In this research, retrospected in the scientific and political life of martyr 

Sadr, whose purpose is to Recognition and model their lives in Muslim 

societies, especially the younger generation. The collection method and 

information in this area are library. 

:Keyword 

Martyr Sadr, Islamic State, Velayat-e Faqih, Dawa Al-Islamiyah Party, 

Ba'ath faction. 

                                                 
1 . Graduated at level 2 of Peyrovane Zahra(SA)School 



584 

 

 

Akram jami
5

 

Islamic art and architecture in Andalusia 

 

This article is titled "Art and Islamic Architecture in Andalusia" 

(since 798 92 AH). The purpose of this study is to investigate how 

Muslims arrive in Andalusia, and then examining the important actions 

of the Muslim Empires in the field of art and architecture, examines the 

impact of Islamic architecture on European architecture and the causes 

of the fall of Muslims in Europe. 
Before the arrival of the Muslims on the peninsula of Ibiza (Spain 

and Portugal), its population were subordinate to the religion of Christ, 

and when the Muslims conquered it, they called this peninsula 

Andalusia and expanded Islam there. But the differences between social 

groups led to the formation of tribal governments, and the clans of the 

tribes extended their friendship toward Christians to survive, which 

little by little gave rise to the weakness and decline of Islam in this land. 
Despite the problems of the country, the intellectuals and rulers are 

not overlooked in Islamic art and architecture, and the remnants of them 

reflect the glory and majesty of Muslims in the Western lands. In fact, 

the role of the Muslim ambassadors, who were themselves the main 

promoters of such affairs, is very contemplative. The Muslims of 

Andalusia have worked hard in architecture, like the construction of 

many mosques and in fine arts, such as pottery, carpet weaving, 

tanneries, calligraphy and other fine arts. Now many examples of 

Spanish museums can be seen. 
 

Keywords:  

Andalusia, Ibiza Peninsula, Gharnateh, Cordoba, tribal government. 
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Mahnaz ghassabi zamanabadi
1
 

RETROSPECT AT THE LIFE AND POLITICAL ACTIVITIES 

OF HAZRAT AHMAD IBN MOUSA 

 

The subject of this article is retrospect in the life and activities of Saint 

Ahmad bin Musa 7. The aim is to become more well-known in his life and 

personality. 

Saint Ahmad bin Musa 7, after Imam Reza, 7 is the most beloved son of 

Imam Musa Kadhim 7. He was a righteous and generous man, who was 

famous to liberating the slaves in the way of God and writing the Qur'an. 

After the testimony of his great-grandfather, he allegiance to Imam Reza, 

and contributed in the uprising called Abu al-Sarayah against the 

government.  

At the time of the declaration of Imam Reza's leadership 7 in Khorasan, he 

was present on behalf of his brother in Medina, who, after some time, came 

to Iran to visit and join his brother along with migrants from descendant of 

the prophet. 

 Saint Ahmad ibn Musa 7 before reaching his brother's visit and 

supporting him, they were martyred in Shiraz in a war with government 

officials. 

 This thesis is based on the validity of the subject, historical and on the 

validity of the nature, descriptive and validated by data collection and 

library method,  which has been compiled using available documents and 

authenticate historical and religious books. 

 

Keywords:  

Ahmad ibn Musa 7, Shah Cheragh, Political activities, Ahmadiyya sect, 

Shiraz. 
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 «یـنب های علوم اسالمی یاس صی پژوهشفصلنامه تخصّدو»راهنمای اشتراک 

 . ریال است 16666یال و بهای تک شماره ر 16666دو شماره ـ بهای اشتراک ساالنه 5

نکی را به همراه فرم اشتراک واریز کرده و فیش با 6561811841660ـ وجه اشتراک را به حساب سیبا1

 . های مورد نظر برای شما ارسال گردد رس دفتر مجله پست نمایید تا مجلهتکمیل شده به آد

 . پستی بنویسیدخود را کامل و خوانا و با ذکر کدـ نشانی 1

 . ـ کلیه مکاتبات خود را با ذکر شماره اشتراک انجام دهید8

 . های درخواستی را قید نمایید اً به طور دقیق شمارهک شماره لطفـ در صورت نیاز به خرید ت1

 :فصلنامهدوبرگه درخواست اشتراک 

 شماره اشتراک پیشین: ام قبالً مشترک بوده

 : نام کتابخانه اشتراک کتابخانه

 : نام سازمان مؤسسه، سازمان، اشتراک شرکت

 : نام و نام خانوادگی اشتراک شخصی

 : شهرستان: نشانی دقیق استان

 : تلفنو  پستیکد

های. . . . . . . .  سال دوفصلنامه با خرید شماره به پیوست رسید بانکی شماره مبلغ ریال بابت اشتراک یک

. . . . . . . . . . . . . . . از هر شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسخه، پس از شروع اشتراک از 

 شود.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارسال می شماره. . . . . . . .

 کننده:  نام و نام خانوادگی درخواست 

 امضاء 


